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DRAMATICKÁ DÍLA
JAROSLAVA VRCHLICKÉHO.

JULIAN APOSTATA,

AGEDIE O 3 JEDNÁNÍCH.

v PRAZE. M

A F. SIMÁÓEK NAKLADATELSTTO.

Cena iú kr



íslo I.: K ŽIVOTU. Komedie o jednom fedm
Cena 20 kr., poštou 25 kr.

íslo II.: SOUD LÁSKY. Veselohra o tech jednám
Cein 5o kr., poštou 53 kr.

íslo III.: RABÍNSKÁ MOUDIIOST. Veselohra u t
jednáních. Cena 5o kr., poštou 55 kr.

íslo IV.: V SUD DIOGEXOVK. Veselohra o jedn

jednání. Cena 20 kr., poštou 25 kr.

íslo V.: EXULANTI. Historické drama o pti jednáni

Cem 5o kr., poštou 55 kr.

íslo VI.: SMR ODYSSEA. Tragedie o pti jed

nich. Cena 60 kr., poštou 65 kr.

íslo VII.: POMSTA CATULLOVA._ Komedie o
j

nom jednání. Cena 20 kr., poštou 25 kr.

íslo Vlil.: NAD PROPASTÍ Drama o jednom j-

nání. Cena 20 kr
,
poštou 25 kr.

íslo IX.: JULIAN APOSTATA. Tragedie o pti
j

náních. Cena 5o kr., poštou 55 kr

Nákladem knihtiskárny F. Šlmáka v Praze, v Je

salemské ulici . 11, vychází:

Braii Ma iM
Doposud V} šly tylo svazky:

Svazek I.: Zvíkovský rar.išok. Veselohra o' jedni

jednání od L. Stroupežnického. Paui ininrinistrot

Veselohra o jednom jednání od L. Síroupežnickél

(104 strany.) Cena 5o kr.

Svazek II.- Pomluva Komedie o tyech jednáních

M. A. Šimáka. (76 stran.) Cena 40 kr.
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IBIW^lrtOTH

OSOBY:

Julian, zvaný Apostata, císa.
Ammianus Marcellinus, filosof a djepisec, jeho

vojevdce a pítel.

Oribasius, dvrník císaav.
Libanius, tiloso a vychovatel císaflv,
Caesarius. dvorní léka.
Pro kop i US, císav tajemník.
Basi I, biskup Caesarejskv.

eho, biskup Naziansky.
Ursulus, prokonsul a býv. správce státních pokladnic.
Markus, jeho syn, ve vojšt císaském.
Zoe, d.;era Ursulova.

Stepán, jáhen.

Apruncuiíus Galíus, haruspex.
Theurg.

První I

I>ruhý i mšan Antiochenskv.
Tetí '



tvrtý
j

Pátý \ mšan Antiochenský.

Šestý I

První

Druhá /

Mnich kesanský.

Otrok.

Liléz.

Vojsko. Dvoané. Družina císaská. Biskupové, knzi,

mniši, thcurgové a hierofanti, augurové, haruspexové,

otroci. Mšané a lid Antiochenský. Patriciové a lid

kesanský.

Místo dje: 1., 2. a 3. jednáni v Konstantinopoli. t.

v Antiochii, 5. blíže Ktesifonu na poušti.

as dje: rok 381—363.

Mezi 3. a 4. jednáním uplyne delší doba.



Jednání první.

Sceua: Nádherná síti v císaském paláci v Konstantinopoli.

V stedu Tchod do siné trnní. V jednom rohu socha Apolla.

v druhém Kybely. V levo vchod do komnat císaových, v právo

do pedsín. Za velikým, listinami pokrytým stolem sedí Pro-

kopius, ped ním stojí Caesarius.

Výstup I.

Prokopi US, Caesarius.

Prokopius (mezi psaním). Tak to jdc Stále den

po dni. Ani jeden neuplyne bez nového ediktu. N-
kolik hodin diktuje rai asto císa, div psáti po-

staím.

Caesarius. A bohm obtuje každý den?

Prokopius Ba i nkolikrát denn. Když ral

dobrý den. tu z vdnosti; když zlý. tu zase, by od-

vrátil píští pohromy a jejich milost' si zajistil.



Dkiiju ti, on na to. pak ulehl a spal klidn dále.

Ráno pak mi dél s úsmvem: Pjdem ke dvoru!

Caesarius. To vskutku podivné, byl caesar

vždycky povrivý nad míru. (Z pravé strany vejde n-

kolik dvoan, mezi nimi Markus) Však (rozhlíží se) hodina

slyšení nadešla, dvoané se scházejí, a hle. mezi nimi

i náš Markus. llstoupím a na radu tvou se prozatím

v/dám svého úmyslu.

Prokopius. riníš vždy lépe. milý píteli!

Výstup 2.

Prokopius, (.'aeaarius. Markus.

(Ostatní dvofané postoupili do pozadí a odešli pomalu do trnní

síuó. Markus vstoupil mezi Caesiiria a Prokopla ruce jim po-

dávaje.)

Markus. Dobré jitro, pátelé!

Caesarius. I ,, , , .. m . ,^ , . ; Dobré iitro. Marku!
Prokopius I

Markus (k Prokopiovi). Lze mluviti s císaem'.'

Prokopius. Posud nevyšel ze své pracovny.

Chceš-li. jdi za ostatními do tninní sín.



'^^tup ^- 13

Markus. Musím s ním mluvit, chci žádat za
propuštní.

Caesarius. I ty, Marku?

Prokopius. /a propuštní!

Markus. Ano. a to ím dív. tím lip. etls pec
edikty, které vydal císa proti biskupm - to jest
zaátek, zachrame se, nežli pijde to ostatní!

Prokopius. Máš snad pravdu. Ale krok tento
jsem práv vymlouval (aesariovi. Však pro tebe mám
ješt pádnjší dvody.

Markus. Nevdl bych . . .

Prokopius. Bylo by to svrchovanou urážkou
opustiti. dvui- práv ted, kd)ž jmenován jsi vrchním
velitelem tlesné stráže císaské.

Markus. Já? — To ne-Ii špatný, aspo nevasný
žert. píteli.

Prokopius. Tvj dekret eká jen podpisu císa-
ova Já pece, jeho sekretá, o tom vím.

Markus. To ovšem — ale vhod mi to není.

Prokopius. Vhod i nevhod, uznáš, že te dobrým
zpsobem se podkovat nemžeš.

Markus. Ale. mj otec! - Nevíš, jak jest plachv
a polekaný. (Tiše k oboum.) Oekává pro kesany to



14 Jednání první.

nejhorší za vlády Julianovy. Chceme prchnout všickni.

máme statky v Thrakii . . .

Prokopius. Nemohu docela schvalovati vaše jed-

nání. Jaký to strach se náhle zmocnil všech kesanu V

To není ani statené ani moudré. Zde iest mnohem

rozumnjší vytrvat a ekat.

Markus. Až se zhouba pevalí pes hlavy naše.

Prokopius. Nikoli, zde nutno bojovat. — Celkem

však posud nieho se nestalo. Edikt proti biskupm

je rázu zcela osobního a víry se netýká.

Markus 1 tím jsem otce konejšil, ale darmo.

Odvolává se na své tušení a vští vci neblahé. Má>

pravdu, vytrvat a bojovat jest mužné, ano nezbytné,

fitikce) já však nejsem více sám, píteli, snad chápeš,

pro žádiim za propuštní.

Prokopius. Byl zde juž také Ammianus Mar-

celliiuis. chce také mluvit s císaem. Jdte do trnní

sín a ekejte, císa pijde nyní každou chvíli : myslím,

že budu ješt s ním pracovat.

Markus. 1'ojd'me. (aesarie!

Prokopius (k caesariovi). Ty aspo dnes neza-

žádáš o své propuštní?

Caesárius. Dnes tedy ješt ne — ale musím se

pece zeptat na zdraví císai-ovo. Na shledanou, pátelé
'



Markus. |

Prokopius.(

Výstup 2.— o. 15

Na shledanou!

(Markus a Caesaríus odejdou stedem do tr&nai síué, Prokopiu?

zasedne opt k stolu a zane dále psáti, z levó vejde Julian,

za nlra Oribasius. Julian jde chvatn ku pedu a nevšimne si

ani Prokopia, který se pi vchodu jeho hluboce kloní.)

Výstup 3.

Julian, Oribasius, Prokopius.

PrOkopiuS (usedne opt na své místo a dále pracuje'

Julian (v popedí tiše a rychle k Oribasiovi). Jsi tedv

na stop?

Oribasius. Ano, Auguste!

Julian. A nemýlíš se v podob

?

Oribasius. Ne. Auguste!

Julian. Je tedy dívka v Konstantiuopoli — a

zdržuje se v basilice Sotie?

Oribasius. Ano, Auguste!

Julian. Jest poktna južV

Oribasius. Posud ne — kam vdomosti m sa-

hají.



16 Jednání první

Julian. A nebude! — Jdi. ostatní ti povím po-

zdji !

(Oribasius odejde hluboce se ukloniv.)

Výstup 4.

Juliau, Prokopius.

(Julian pechází v popedí jeviít. Prokopius za stolem píe.)

Julian. Zlý zaátek! — Pi každém kroku v cest

pekážka, všude nedvra. Ml jsem se dost opatrn

k dílu, a pece juž vystril tuhý odpor buvolí rohy

své. Málo lidí mám kolem sebe a sotva i tm viti

mohu! — S kým se potkávám, je každý bud zjevný

neb zakuklený Galilejík, a ti zakuklení jsou ti nej-

horší. — Klamal jsem se, blud ten zapustil hloubji

koeny, než jsem vidl skrze mlhu svých severních

výprav válených. — (k Prokopiovi.) Piš, Prokopie, nový

edikt

!

Prokopius. V trnní síni ekají dvoané na tebe.

Julian. A ekají, proto jsou dvoany. Mám teif

vci dležitjší v hlav. Byl zde Aprunculus Gallus?

Prokopius. Xtbyl posud.



II. d

Výstup 4. 17

Julian. A což poslové z Pessinontu, z chrámu
clik lioliyn, posud nepišli?

Prokopius. Nepišli.

Julian. Ovšem, je to pec jeu daleko a já jsem
dokav. — Te ale piš edikt, a sice na propuštní

všech dvoanv z jich služeb. Naídil jsem Oribasiovi.
aby vyšeti-il minulost všech, nevím nikomu. Díve
však piš edikt, kterým se fialilejcm zapovídá ísti
a vykládati ve školách spisy starých básníku. Je to
smšné, když mnich chce chápati Ilomera nebo He-
sioda

!
Mládeži podají z toho sms IživVch povídaek.

neb symbol zmizí pod jejich neistýma rukama.

Prokopius (mezi psaním). Pišel hned ráno Am-
mianus Marcellinus tebe pozdravit.

Julian. Jak? Ammian zde? — Jak rád jej uví-
tám! — Však díve piš edikt proti biskupu Athana-
šovi. Galilejci jsou velice chápaví. Dovolil jsem ovšem
pi nastoupení svém, aby všickni vypovzenci se vrá-
tili do vlasti, a tak se vrátil i Athanáš. Já však ne-
rekl: Vezmi zpt biskupství! Ale, to není vše. Ale-
xandrie mn v urážku se odvážila . . .

Prokopius. Pivítati slavné Athanaše

Julian. Ano. skorém jako caesara. Po ulicích
kvtiny a koberce, zpv a hudba, jásot dav a veer

J. Vrchlický: Julian Apostata. 2
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IS Jednáni první.

osvtlení. l'iš prefektovi Kdiviii, že jsem lepe o nm
smýšlel, propouštím jej . .

Prokopius. šel vsti-íc biskupovi —

Julian. 1 ruku mu políbil! Ví Serapis, toho ne-

strpím! Piš Atbanašovi. neopustí-li za msíc biskup-

ství, že písn potrestám celou Alexandrii. Ted za-

volej dvoany sem

!

Prokopius (vstávaje). Pedložím ti ihned edikty

k podpisu. (Odchází do triinní sin.)

Julian (sedne k stolu). A vejdou všickni! — Nej-

díve mi pived .Vmmiana Marcellina.

Výstup 5.

(Prokopius se vrátí, za ním dvoané, mezi nimi Markus, Cae-

sarius a filosof Libanius, Ammiauus MarceHinus jde vstHc Ju-

lianovi, ostatní zstanou v jiozadi.)

Julian, Ammianus MarceHinus, Markus, Caesarius,

Prokoiii U9.

Ammianus (chce pokleknout). Auguste

!

Julian (zvedaje ho). By Augustus — vždycky

pítel tvj!



Výstup 5. 19

Ammianus. Jen pohled na tvou purpninou obuv
povdl mi, že teba obrátiti list v djinách — jsem
vru žádostiv. ím bílý popíšeš.

Julian. Znáš mne. jako já znám úkol svuj. ]>o-
ítám na tve' pi-átelství.

Ammianus. Mou i)áži zkusil jsi rast., v boji
proti (iallm, a mé srdce —

Julian. To znám ješt lip. Hleíf. Ammiane. tys
djepisec a tilosof zárove, co íkáš tomu? Mn se
zdá, že náboženství jest jen pntží v život národ,
že v jich vzrst a rozvoj mnoho neznamená.

Ammianus. Mn bylo vždy lhostejné. U mne
nabývá náboženství teprve tenkrát významu, jde-li
ruku v ruce s národností, jako to bylo u Hellen,
u nás z poátku, jak je posud u Žid.

Julian. .Mluvíš mi z duse. špinavv Hebrej má
národnost - jen (íalilejík ne. Chci 'napsat nco
o tom pedmtu. Až jindy, j.íteli. více si piomluvíme.
palác je ti oteven ve dne i v noci. a edikty diktuju,
a tu v Homeru neb zbožnlém Marku Aiireliovi. —
Hrzy tedy na shledanou!

(.\ramianu3 se ukloní a ustoupí, Julian ee obrací k ostatnín
dvoanm.)

Libanius (pedstoupí). Mj pane!



20 Jednání první.

Julian. Aj, Libanius. mfij milý uitel
!

— Nu.

slyšers juž. co jsem podnikl proti biskupm?

Libanius. Dobe jsi uinil, filosof mohl jsi býti

snášenliv, císai písluší rozhodnost.

Julian. Vím, kam smuješ. Tob, filosofu, jsou

proti mysli rzné ty sekty náboženské, chtl bys jed-

notu a souzvuk ve všem, ale svt jest z jiného tsta,

píteli, než naše duše po pravd žíznící.

Libanius. Jde lidstvo k veeru a vr, že nas

brzy pekvapí noc, nevstane-li z trosek starý svt

pohanský. Pamatuj na tento první úkol svj

!

Julian. Hélios vidl naši písahu — a té dosto-

jíme! (Propouští jej 8 úsmvem a obraci se k Markovi.) Aj.

tu Markus, syn Ursulv, bud mi vítán!

Markus (pedstoupí s úkionou). Picházím s prosbou

k tvé císaské velebnosti.

Julian. Nevidli jsme se od poslední výpravy

z Oallie. Co dlá otec tvj, postrádali jsme ho v rad

své. vyid mu to.

Markus. (^huravos a stáí jeho budou dosta-

tenou omluvou, tak aspoií oba doufáme ped tvái

tvou a jsou též dvody, že chci t žádat za propu-

štní z vojska

Julian. Ted, když jsem t jmenoval velitelem

své tlesné stráže? Nepijímám tvou výpovd, Marku!



Výstup 5. 21

Markus. Otec chce odebrati se na statkv své
N Ihiakii —

Julian. Tec, když b5'ch tak jej poteboval v ladé
i-ve. Xe. to si musíte oba rozmyslit. Jsem paratliv
starého pátelství a chci je penésti z otce na syna.
Jindy o tom. — Však te (vede jej stranou) slovo d-
vérné. Pamatuješ se dobe na onu noc. kdy pišel
do tábora u Paíže Oribasius se zprávou o úmrtí
Konstantia. onu noc, kdy Augustem jsem byl pro-

Markus. Jak dnes by to bylo mám to ped
zrakem.

Julian. Tys pisel v spor s Oribasiem o njakou
ilivku, diuiiiskou tuším knžku. Pro zmizela ta dívka
z tábora V Kde jes:-

Markus. Byla mou koistí a dal jsem ji svo-

bodu, dle práva, jež mi píslušelo.

Julian. A nevíii nieho dále o jejích osudech?

Markus. Nevím.

Julian. Vidím ji posud ped sebou plachou a
zmužilou zárove, chvjící se a pece vzdorovitou,

arokrásnou v té divokosti barbar. (Náhle se rozpomene,

kyne Marj^ovi, hlasitji.) Vyid mj pozdiav prokonsulu
I líulovi a hled, bych vás oba brzy uzel pi dvoe.



22 Jednání první.

(Obrací se k Caesariovi.) Aj. svnu Aeskulapia, l)U(í po-

zdraven ! Jak se ti daí V

Caesarius (pedstoupí s kionou). Ta otázka by

lépe mn slušel;), Aug.iStP.

Julian. Spím špatn.

Caesarius. Lépe eeno, nespíš víibec.

Julian. Ale pak mi, prosím t, ekni, kdy mám

íst, kdy psát své polemiky s biskupy V — Trpím na

žlu a stávám se melancholickým.

Caesarius. Víš všecko lépe sám. že nelelta ti

lékae.

Julian. Tot zní, jako bys také chtl žádat za pro-

puštnou! Chra se, (aesarie! Kozstu se hned a

pekazili! ihned stín tvéi.o úmyslu (k civounftm ) .ísern

unaven,
i
átelé, na shledanou 1

(Dvoian- se iiklánjí a rozejdou.)

Výstup 6.

(Vejde Oribasius, v ruco lÍ6tiuii )

Oril>a8Íus, •Tiilian, ProkopiuR (stále za stolem píSe).

Oribasius. /de podle i)iáni tvého })okusiI jsem

se o seznam tajných a zjevných ki'esanft na dvoe



Výstup 6. 2:->

tvém
:

(podiva mu list) nebude asi úplný, vsak co se

týe tvho nejbližšího okolí, jist spolehlivý.

Julian. Dej to Prokopiovi — nechci to íst.

Oribasius (odevzdá liít z jizlivým úsmvem Prokopiovi).

Podivíš se mnohému, až list prohlédneš.

Julian. Cti. Prokoi)ie:

Prokopius (te). Palladiu'; —
Oribasius. To p^uhé jméno dostaí, svdil kiv

proti tvému bratiu (Pallovi.

Julian. Vypovídám jej do líiitanio — dál

!

Prokopius. Tauius --

Oribasius. Zvláštní druh to podlízavého psa,

náhoní Konstantia.

Julian. Ve Voicelli vzduch istší pro nho —
dál:

Prokopius. Pontadius —
Julian. Dále, dál!

Prokopius. Saturnins, Aitodemius. Gyriiius. Pau-

lu^ a — a

Julian. Nu, co váháš V

Prokopius. Trsulus.

Julian. I ten? Je mi ho srden líto. Nemohu
zajioiuenouti. jakých služeb druhdy mi prokázal.

V (ialii se vzbouilo vojsko, jtonvadž jsem nemohl



^^^

24 Jednání první.

žold mu vyplatit. Byl jsem v také nesnázi, že zabýval

jsem se již myšlenkami samovraždy. Ursulus byl

tenkrát' správcem pokladnic, slyšel o mé tísni, dal co

ml, a já byl zachi-ánn. Té služby nezapomenu.

Však Ursulus je starý, dtinský kmet, u nho je ke-
sanství neškodné, pejme mu je.

Oribasius. Ale rodina jeho celá páchne tím

bludem.

Julian. Celá — i Markus?

Oribasius. Ten jest zarytým odprcem ne-

smrtelných Což nevíš, co uinil pi posledním roz-

dávání žoldu?

Julian. Nevím nieho.

Oribasius. Nechtl pokoit so ped signem tvým

proto, že vedle obrazu tvého na nm též obraz Her-

mesv. Hodil peníz tvj v prach, a vojsko, z polovice

kesané, následovalo jeho píkladu.

Julian. To ovšem jest vc neblahá, (k ProUopiovi.)

Však ti zatím dále. a juž to vypiju do dna, na-

jednou.

ProkopiUS (hlasem 6fm dále slabtím). Caesarius . . .

Julian (s hokou ironií). Za Štítem uenosti skrýše

blud. — .\le nedivím se. biskup liehor jest jeho bratr

— ti dál!

ProkopiUS (v rozpacích mlcM).



Výstup 6. •25

Julian (vytrhne mu list z ruky, dívá se chvíli upené
tam, pak jím mrStl o stl, divoce). Piokopius ! — To jSem
ovšem neekal! Kam šlápnu, všady syí had, kam
sáhnu, všady trn, který mne poraní! (Pechdzf vášnivé.
Prokopius stojí zdrcen s hlavou sklopenou.) Kým jsem to
Obklopen! Správce mých dchod - GaliJej, velitel
me tlesné stráže - Galilej, mj sekretá - Galilej

'

Otráven jest mj každý den i mj spánek, ba brzv
nebudu vdt, zda pohár, jejž k ústm kladu, netají
smrt na zlaceném dn svém. (k Prokopiovi.) Nemusí*
teprv žádat za propuštní jako Caesarius, Markus
a f^rsulus, pochopíš, že nemohu se pece nechat ve
všem obsluhovat Galilejci, vždy brzy by napsal vtipnv
biskup Athanáš, že kesanm jen život dkuju ! Kude
lépe, když se více neuvidíme a neshledáme. (Pausa)
Dnes mám tžký den - ó, kolik ješt hrob v srdci
než tam zavládne úplný klid! (Prokopius mezitím s hlu-
bokou úklonou opouští sí, Julian sedí v hluboko dum.) A jak
se chovali ke mn ti kesané, co vládu jsem na-
stoupil? Kdo pišel uvítati mne? I Hebrejové pišli,
y. biskup ani jediný! V tom jest zjevná urážka i vv-
poved boje na život a na smr. A kdyby všickni se
mne stranili i Liberius i eho s Cyrillem - Hasila
jsem pevné oekával —
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Výstup 7.

(Oribasius odejde pi vstoiipeuí B.tsila.)

Julian. Basil.

Basíl íua prahu). A on c dostavil

!

Julian (prudce vyskoi). Lze vi-it zraku a sluchu?

(Bží mu vstíc.) Tys to. Rasile. píteli ! ~ Tedy pi-ece

všitkni na mne nezapomnli ! (Podává mu obé ruce

)

A dnes jsi pišel! Ted, má víra v lidstvo potebovala

tvého píchodu, Basile!

Basil. A tvoje víra v Bolia — ta jej nepote-

bovala? Však nelekej se, jdu k píteli. Je na tob.

chceš-li udržeti ten starý žár vrného pí-átelství, aneb

chceš-Ii jej uhasiti docela.

Julian. Co jest na mne? — Hyt celým lovkem
Jiného jsem nikdy nechtl, Basile! Však nechme pí-

tomnosti — ta mrazí, vzpomínejme onch dob. kdy

jsme spolu studovali v Athénách. Jaks býval vždy

dobrý ke mn, víš. jak jsi mne chránil ped soudruhy,

kteí se spustili na nováka, když jsme poprvé šli

spolu z koleje? A jak jsme spolu bdívali do uoci hlo-

dajíce ve hvzdách smlé budovy svých sn? Jak

jsme spolu ítali Ilomera?

Basil. Kterého jsi tod zakázal ísti kesaniim.
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Julian. Ty víš?

Basil. Ano, vím, že pijdou i poslové z I'essiuoutn

z chrámu velké l)ohyn. Pii-házím t varovat napo-

sledy.

Julian. Ti-ed ím V

Basil. ried tebou samým.

Julian. .lednám dle svého pesvdení.
Basil. Které jest bludem.

Julian. A není také tvoje pesvdeni bludem.

Hasilo V

Basil. Mikolil Já poznal' jedinou pravdu, která

jest zárove cesta a život, píteli!

Julian. Ty. jemuž by Plato ekl: Brate!

Basil. Nepijal bych to slovo od Platona. Vsak

uechme slov, píteli, pišel jsem varovat a zapísahati

tebe jménem starého pátelství, íci tob, že cesta,

kterou se ubíráš, je pochybena.

Julian. fhci vzkísiti starý svt —
Basil. Ten se juž pi*ežil.

Julian. Chci viátiti svtu staré plamenné nadšení,

jež zmnilo zemi v ráj a lidi v nesmrtelné bohy

Basil. Vše jest jen kísení veliké mrtvoly...

Julian. Jejíž stín zakryje celý váš vylhaný svt

bájí .

Basil. .\ tebe svým j)ádem zdrtí.
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Julian. Tj" nevíš, v jaký boj vyzýváš adu píštích

vk, Basile

!

Basil. A myslím, že tíia víc prospju než ty.

jenž vyhrabáváš kosti minulosti.

Julian. Pak jsi pišel nadarmo — vidím, že

biskup udolal v tob píteb^!

Basil. Odejdu bez hokosti, císai, akoliv jseru

pochoval v té chvíli svou mladost! (Odchází.)

Julian. Basile, stj

!

Basil (rozpáhne ruce .1 bží mu vstHc). Je tedy ješt

návrat možný, píteli?

Julian (po chvíli temu). Není!

Basil. A pec i tob srdce puká pi tom. —
S bohem!

Julian. Jdem každý cestou svou, Hasile. a bu-

doucnost ukáže, kdo se klamal. Já mnoho pieraýšlel

o svt a bhu djin a shledal jsem, že byl šastný

a velký v dob prvního pohanství. Chci ho vrátit

k zdrojm tohoto ztraceného blaha. Vy, kesané, jste

mi v cest. Bud vás rozdrtím anebo se rozdrtím o vás.

Budiž! Více jich pemýšlelo jako já, nemli však

v ruce moc. již náhodou tímám já. Zkusím to, když

mohu.

(Za jeviétém se ozvou zvuky tléteu a cjrabaliv. Vejde Oribasius.í
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Výstup 8.

.Tuliau. Basil, Oribasiiis.

Oribasíus. Poslové z Pessinontn a theurgové
s hierofantem v ele práv pišli.

Julian. Uved je v palác a všecko obstarej. Ohlas
v mst, že sám dnes veer službu Mithrovu zahájím.

Dej vztýit zlatou sochu jebo v atriu, napíši hymnu
k oslav slunce a sám ji veer pednesu. Do veera
mne však ušeti, nechci slyšeti nieho víc. (k Basilovi.)

Vám dost dlouho jsem podával ruky pátelské, a ne-

pijali jste jí Dnes vzdor, vzpoura, nedvra, uskok,
lest a zrada, zki-átka vše, ím jsem obklíen jak hady
Laookon. zove se Galilejci ! (k Oribasiovi.) Jdi, zavolej

Libania. budeme ísti v Homeru — mám zapotebí
vzduchu! (Odchází.)

Basil. Juliane! Císai! Píteli! — Darmo! (Voiá

la ním) Poznáš mne vždy — jestli se ješt shledáme;

Opona spadne.
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Jednání druhé.

Scéna: Podzemul chodba v katakombách. Ai ku klenb ve

zdích narovnané ady rakví s rftznými symbolickými obrazy

ua stnách i víkách. V rohu velký sarkofág v oltá proménéný, nad

ním ve zdi zatknutý kíž. V stedu oblouk, jímž jest vyhlídka

do klášterní chodby. Po obou stranácl; oblouku stupn, vedoucí

nahoru do basiliky Sofie. Od stropu na etzu lampa.

Výstup I.

(Pi vyhrnutí opony stojí v stedu oblouku u klášterní chodby

knz, jemuž vstupující kestanil Šeptají heslo. VpuStní ubírají

se po schodech z basiliky, mezi nimi)

vcházejí Ursulus a Zoe.

Ursulus. Nevíš ani, milé dít, jak rád jseni. žo

naše rozhodnutí stane se tak brzy skutkem, Doma
jsem všecko srovnal a spoádal. Co komu dluhuji,

jest zaplaceno, kdo ran ím povinen, to mj darováno

Nic nás více nepoutá ko Konstantinopoli. ekám jen
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Marka: slíbil, žo dnes požádá císae za propuštní

z voj>ka.

Zoe. Jsi tedy nezvratný ve svém úmyslu, ote?
— Co získáme, když opustíme msto?

Ursulus. Pedevším samotu, dcero, a zapomenuti.

Lituju každého dne, který jsme propásli od volby .Tu-

liana za císae. Ovšem, ty mladý, teprve slunci se

rozvíjející kvte, nemžeš pochopiti dobrodiní samoty.

Však zmizeti nkdy jest výhodné. Tak i my zmizíme,

zapomenou na nás u dvora —
Zoe (smutn). Ba, že zapomenou. .

Ursulus. Ty se obáváš práv toho zapomenutí,

dcero, po nmž já z celé duše toužím. Já se obávám

císai-e. A kdyby nieho — co zavinil Markus pi roz-

dávání donativa — to vyváží všecky dvody.

Zoe. A ví juž císa o tom?

Ursulus. Bláhové dít!

Zoe. Ale Markus nebyl jediný, který to uinil;

celá ada dstojníku hodila v prach peníz Jidášv a

odekla se klanti Hermesovi. A hle, jak Prokopius

l)ravil, jsou posud všickni na svých místech

Ursulus. Markus ovšem nebyl jediný, ale byl

první, a to rozhoduje. On oslovil vojsko a strhl je

k odlioji ítil jsem, v jakou propast strhl nás tímto

nerozvážným skutkem, ale musil jsem ho políbiti a



íci : Jsi muj syn, v tom tebe poznávám ! Ze jest posud

ticho, tím se netš, dít, znám takové ticho; ped
bouí bývá obyejn, než hrom s vtší silou udeí.

(Pi posledních slovech vejde Prokopius.)

Výstup 2.

Ursulus, Zoe, Prokopius.

Prokopius. Juž udeilo! Jsme všickni ztraceni.

Ursulus. Jak chce sám bh! — Neseš zlé zprávy,

píteli? Víš nco o Markovi?

Prokopius (ruce jim podávaje). BohuŽel vím.

Zoe. Ví císa juž, co se pihodilo pi rozdávání

donativa?

Prokopius. Nejen to — ví všecko, ví, že jsme

kesane.

Ursulus. Jednou se to pece musil dozvdt —
já mu to vyvraceti nebudu.

Prokopius. Nemohu se dlouho zdržeti, jen to

vám radím: Prchnte ím dív, tím lépe. Zlé asy
nastanou kesanm. Já sám jsem propuštn, ekal

jsem to dlouho — a pece mne to zdrtilo. Jdu se

rozlouit s vámi se všemi.
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Ursulus. Byl Markus u dvora?

Prokopius. Byl. ale v té chvíli jste stáli oba.
syn i otec, ješt na výsluní jeho milosti. liána ta
pišla i)ozdji. Prchnte, prchnte!

Zoe. A co poneš ty sám?

Prokopius. Což vím —
Ursulus. Prokopie, brate! Je to dtinské, že

sám psanec k tob se obracím nabízeje ti svoji spo-
lenost. Stejný bude osud náš; nechceš, bychom si

jej navzájem ulehovali? BývaKs u nás hostem v do-
bách pokojných — bu naším soudruhem i te.

Zoe. o, zstalí s námi!

Ursulus. Statky mé v Thrakii nás všecky vyživí.

Prokopius. .Jakou láskou mne zahrnujete, pátelé!
Co mi zbývá, než pidati se k vám? — Konejme tedy
všemožné pípravy k odjezdu. Markus pijde zajisté
brzy- jak se tomu podiví, že pjdu s vámi! (Podává
jim ruce.) Dkuju ti, Ursule. dkuju ti, Zoe : zaneme
nový život v zátiší, nepoznáni a šastni.

Zoe. Jen kdyby to juž bylo

!

Prokopius. Obstarám vše, eho k odjezdu
potebí. Spolehnte na mne. S tžkým srdcem

J. Vrchlický: Julian Apostata. Q
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vešel jsem dnes v basiliku Sotie, s kídly se však

vracím.

(Chce odejít, v tom vejde Markus, za nim biskup Basil v latu

prostého eholníka, pak Liléz v bílém šate katechumenv.)

Výstup 3.

Ursulus, Zoe, Markus, Prokopius, Basil, Liléz (v po-

zadí).

Markus. Všem pozdrav ! Ote, pichází se mnou

vzácnj- host, však a mluví sám, jest výmluvnéjší.

Basil (pedstoupiv). iMír Kristv s vámi se v,i;emi!

Ursulus. Aj, svatý biskupe, ty v Konstantinopoli!

Bud vítán, srden vítáni

(všichni tisknou se k nmu a ruce mu podávají.)

Prokopius. Ty ješt v mst, dstojný ote?

Což neetl jsi v ulicích edikt proti biskupm ? ( >. prchni,

pomni na církev svoji!

Basil. O tu se juž postará Pán, pi-íteli. Vím

o všem, co pravíš. To první rekovný in císav.

Sám byl jsem svdkem velkého sbhu lidu v ulicích.

Markus šel se mnou — co ten vystál stiachu, stále

chtl mne vyvésti z vavy! Já však zstal, dojímalo
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mne to zvláštním zpsobem slyšeti jméno své pro-

kleté : myslil jsem na to, že o vyhuanství m«m ví rovnž
v téže chvíli vný bh v nebesích. — Však jiné mám
jednání s tebou (k Ursniovi), starý píteli

!

Ursulus. Vše, co ješt mohu zváti svým, kladu

ti napi-ed k nohám.

Basil. Dobrá, zmocním se toho ihned. Ale ne

pro sebe. pro nkoho jiného. Jest dosti místa ješté

v >rdci tvém, starý píteli?

Ursulus. Nevím, kam smuješ, svatý biskupe;

pl srdce dal jsem mrtvé žen své, druhou pli scho-

vávám jšt pro dti, celé ovšem i s nimi patí v-
nému soudci nad hvzdami.

Basil (vezme Liléz za ruku a pedvede ji). Ta, prO

kterou o místo ve tvém srdci žádám, nahradí ti ztrátu

choti a sešili lásku k dtem, Ursnle. Znám t píliš

dobe. Ursule, ty ji jist pijmeš v dum i srdce své.

Markus. Mou nevstu!

Ursulus. (os pravil, synu?

Zoe. Marku !

Markus. Juž vyslovil jsem tžké slovo to, drahý

otfl Ano, svou nevstu ti pivádím (kleká) a prosím^

bys nám požehnal.

Ursulus. Tys zasnouben a be/ mého vdomí,

synu V

3*^
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Basil. Zvláštní sbh událostí omluví všecko

v oích tvých, Uisule.

Ursulus. Ty víš o všem, ote V

Basil. Ano, jsem spoluvinníkem Markovým. A
vypravuje vše, a jsem jist, že odpustíš — ano, že se

zaraduješ, píteli.

MarkUS (vezme Liléz za ruku a uvádí ji otci). A
její sladký obliej obmkí srdce tvé dív než zvíš

moji píhodu!

Liléz (v rozpacích). O, bud mi otcem, pane!

Zoe. o, dej mi sestru, ote!

Markus. Bylo to, ote, na poslední výprav
z tábora u Paíže, kdy jsme pekvapili celou osadu

(jallv. Pronásledovali jsme je deu a noc. Iv ránu

našli pední stráže nkolik zabitých a k dubm pi-

vázaných starc, žen a dtí. Brzy jsme našli klí

k dsným tmto výjevm. Barbai radji zabili všecky,

již nemohli s nimi držeti krok, než by je živé vydali

nám v plen. Zdvojnásobnili jsme svj chvat touto

mrtvolami vroubenou a krví zrosenou cestou. Poslední

ady stihli jsme, když jeden barbar, nemoha udržeti

unavením klesající dívku po svém boku, již již na-

pahoval me ke smrtící rán. Ze zadu skolil jsem

jednou ranou zuivce. Dívka klesla s výkikem k mým
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nohám. Zachránil jsem ji. Opustil jsem vojsko barbary

dále pronásledující a odvedl ji do tábora. Cestou

ovšem mluvila jen vzdechy a slzami, mezi tím vyšly

však hvzdy . . .

Basi). A s nimi láska v mladých srdcích, l^i-sule.

Markus. Ano láska, muže-li slovo toto vypovdti
tajemné ono pouto, jež váže k sob duše! Pochopíte,

že jí musím mnoho vynahrazovati, snad otce i bratry,

jist ale vlast i náboženství.

Basil. Chce státi se kesankou, Ursule a cvií

se piln v svaté nauce; mohl bych ji jiiž dnes po-

kititi.

Markus. V táboí nás oekával zmatek, jenž

prospl mému plánu. Oribasius pišel se zvstí o smrti

Konstantia a vojsko provolalo Juliana císaem. Julian

ovšem dozvdl se o mé koisti a vyslal Oribasia,

by vyjednával se mnou o tu — ó hanba — otrokyni

!

Já však ukryl Liléz v zadní ásti tábora za pomoci

svých pátel a vzkázal císai, že jsem knžku druid-

skou propustil na svobodu. Zdálo se pozdji, že císa

zaujat proudem událostí, zapomnl na to — dnes

však se mne ptHl po mé nevst, a to mne pinutilo,

že pomocí otce Basila jsem tob ze všeho se vyznal.

(Vezme Liléz za ruku.) A"ezmi uás, ote, neb jinak oba

zavrhneš

!
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Liléz. Dovol, pane, bych t smla nazývati otcem !

Budu ti dvojím žitím povinna, neb dal jsi život Mar-

kovi, jenž mj život zachránil, a dáš mn nový život,

pijmeš-li mne za dceru. O, neotálej, na ele tvém

je psána upímnost a v tazích tvých dobrota

Markus. ^lj ote!

Zoe. Vzpome, ote, že umela mi sestra v kvtu

mladosti; hle, nebe samo posýlá ti náhradu, vra mi

sestru a sob dej dceru oddanou!

UrSUluS (objfmá Liléz, která mu klesne v náruí). Ob-

jímám v tob dceru svou a doufám, že objímám bu-

doucí kesanku. Nemám ani práva dlati se soudcem

srdcí milujících. Však radu vám dám, a dstojný

biskup mi pisvdí ; doba je zlá, sekejte, až se po-

nkud boue utiší, až onen mrak, jak zove dobe
.\tlianáš císae, pejde s tváe slunce!

Markus. o, práv v .is boulivý je teba více

myslí zmužilých a pevných paží, ote!

Basil. Pisvduji Markovi, starý píteli; ím
nás více, tím tsnji k sob pilneme, tím jsme sil-

njší !

Ursulus. Má stará' zkušenos tak lehce nepod-

lehne, pátelé, vašim ržovým nadjím. Ted síiatek

uzavít — to zavsiti hnízdo lásky nad vroucí pro-

pastí.
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Markus. Tys, ote. pevná snt. jež vydrží.

Ursulus. Dej bh, mj Marku!

Zoe (objímajíc Liiéz). Sestro má!

Ursulus. A nyní zpt ve skutenos, pátelé

Byls. iNIarku. u dvora a žádal za propuštní z vojska?

Markus. Marná nadje — propuštní jsem ne-

dostal, naopak císa pevn oekává, že pijdeš ke

dvom.

Ursulus. Já?

Prokopius. ( >. prchnme rychle, uechod ke dvoru,

frsule!

Basil. Práv pílišná opatrnost vzbuditi by mohla

podezení. Mám naopak za to, aby Ursulus s Markem
šli k císai.

Prokopius. Jet Ursulus na listin psanc, svatý

biskupe a Oribasius vše povdl císai, co se stalo

pi rozdávání donativa.

Basil. Já jsem též na listin psanc a byl jsem

v doui)éti lva. Však a Ursulus sám rozhodne.

Ursulus. Já pjdu ke dvoru, a to ješt dnes.

Jen to, že kesan jsem, nemže být píinou mé
obžaloby. Lehké ml by nepítel vítzství, kdyby mu
každý chabé z cesty ustoupil. A pak musím mluviti
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s císaem v záležitosti Markov, ne ji omlouvati, ale

vysvtliti ji.

Basil. Ješt slovo, pátelé! Chci nevstu Markovu

sám poktíti. Máme dnes o plnoci zde v katakombách

schzi biskup a vících. Chceme za pedsednictví

biskupa Liberia, který schváln z 6íma pijel, uvá-

žiti, jak se zachovati má církev proti útokm císa-

ovým. Pi tom poktím Liléz a oddám Marka s ní-

Ted jde k veeru. Zatím vyídí Ursulus, Markus

i Prokopius v mst své záležitosti a dostaví se pak

v noci do schze. Za svítání po odbyté porad m-
žete opustiti nepozorované msto. Vy odejdete — jiní

však budou bojovati za vás

!

Ursulus. Jak nechytiti se rady tvé, ote! Je
ona pevnou kotvou tonoucím! Tedy dle rady svatého

biskupa zde se sejdeme všickni. Zatím s bohem všem!

Pojd, Marku, provo mne ke dvoru. Zoe pjde zatím

s Prokopiem.

Zoe. S radostí, ote. Tedy veer na shledanou.

Markus. A Liléz?

Basil. Skro ješt na chvíli plamen své- touhy,

synu. Liléz zstane zde, je tu v nejvtší jistot a pak

se musí pipraviti k svatému obadu, jenž ji oekává.

ís'ezbvvá asu mnoho a teba modliti se ustavin.



Výstup 3.— i. 41

Ursuhjs. Má pravdu otec IJasil, pojclme!

Basil. Veer po nešporách na shledanou!

(Všickni si podavší ruce a louí se na vzájem. Odejdou pak
Ursulus, Markus, Zoe, ProkopiuB.)

Výstup 4.

Liléz — Basil.

Basil, Juž odna bílým rouchem katechumen,
chystej se, dcero, vejít ve svatou obec Kristovu!
V tiši této cely hlecT alespo na chvíli dáti vvhost
lichým svta starostem. Dnešní den nevrátí se více
tob. Ježíš chce zváti ve ktu tebe svou. ú. vzdej se
jemu celá!

Liléz (vzdychne).

Basil. Málo hodin mine a vstoupíš v legii bo-
jovník, s kterými se jednou objeví Kristus v údolí
Josafat, aby soudil svt. I mj ret zamlká ped ve-
lebností této chvíle, zde mluví slza jen a mlení.
Doufám, že všecky bludy pohanství juž navždy opu-
stily mysl tvou a že jich mrákoty prchly jako pára
ped sluncem, které jest Kristus.

Liléz. Tak doufám, ote.
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Basil. Jsi úpln svobodna ješt, má dcero. Týrá-li

l pochybnost, vyslov se, netaj mi nieho. Musíš

mnoho opustit, abys získala všecko. Je jasno, úpln

jasno v duši tvé?

Liléz. Jasno, mj ote!

Basil. Ktem bereš okovy na sebe, ale spolu

útchu toho, který pravil: „Jho mé sladké jest."

Liléz. Vím jen v lásku, ote!

Basil. Ale nejen v lásku k Markovi, tu podizuj

vždy lásce vyšší a pak budeš blažena. Jdi, tam kle-

kátko, modli se. Jak dozní žalmy nešpor, uvede t
jáhen Štpán do chrámu, kde t poktím. Tam najdeš

Marka i Zoe. Poznáš, že jsi mezi svými, ve velké

rodin kesaníi. — Nyní ješt nco. Do té doby i-uím

Kristu a církvi za tebe, i musím t podrobiti zkoušce.

Víš, jak poznal Domitian neb Tiber kesany? Položil

na práh domu jich znamení kíže a rozestavil kol

slídie. Kdo lehkou nohou pekroil kíž, jisté zna-

mení, že byl pohanem. Kdo nad ním s chvním se

zastavil, byl chycen a v cirku divé zvi pedhozen.

<Jde a sundá kíž nad Barkofagem a položí jej ped vchodem

v prostedku.) Zde tvoje zkouška, dcero
;
jsi svobodna

posud, mžeš odejít, než zazní hlahol nešpor, nikdo

ti v cestu nevstoupí; ale chceš-li odsud, musíš za-

píti Krista. Ukaž sílu své duše!
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Liléz (jde ke kiekátku). Chci ti býti ve všem po-
sluMia, ote.

Basi I (s jiohledem k nebi). Ú, SÍlo VÍiy, kdo tebe
pochopil! Ty temeníš z neznámých zdroj nadhvzd-
uých a nikdo nemž íci o sob. že vlastní vlí z po-
svátných se napil pramenu! Hh drží klíe a komu
otevi-e — ten blažený!

(Odchází s rukama sepjatfin:* pomalu na levo.)

Výstup 5.

Liléz (u kíže). Ty neznámý, velký bože, k jehož
poznání pišla jsem láskou, ukaž mi svou moc a sílu,

bych ti mohla viti úpln! — Dej, a spoinu na
adrech toho, jejž tak miluju! ('). Marku, Marku,
pijd! — Cítím tvou lásku, vypluje muj celý život,

ano je sama mým životem! — \a dnu duše páií mne
první tvoje polibky, Marku, jsem tvou a nikdo mne
nevyrve z tvého náruí! ('), že jsem t nezadržela,
když jsi odcházel s otcem svým! Ted sahá obava na
duši mou a erné tušení mne svírá dsiv! Ú, Marku,
vra se, vra!

(Klesne v snéní.)



Jednání druhé.

Výstup 6.

Po chvíli vrací ee Ba sil s biskupem ítehoem v rozmluv

z levé strany Basil, Éeho, Liléz (u kíže).

Basil. Chrám se zaíná plniti, zdaí se všecko

dle úmluvy. Veerní pobožnos je tak obyejná, že

nenapadne nikomu tušiti mimo ni nco jiného.

eho. A zrady se nebojíš?

Basil. To jest ovšem vždy v rukou vyšších, spo-

léhám na naše vrné i na dobro vci, kterou pod-

nikáme.

eho. A násilí? — Snad i vojsko císae?

Basil. K tomu se Julian nikdy neodváží, jet píliš

opatrný. Cekám ješt na jáhena Štpána, vyslal

jsem ho do msta na zvdy.

eho. A ty so neštítíš užívati takové pomoci?

Basil. A štítí sejí náš i Kristv nepítel? Teba
jej stejnou zkrušiti zbraní. Jak pijde jáhen Štpán

a ujistí nás, že v mst vládne úplný klid, zanou

nešpory, po tch svedeme kesany sem, kde je budou

oekávati ostatní biskupové. Zde zahájíme svatý snm
silní dvrou a ozbrojeni spravedhiostí.

eho. Ejhle, tu Štpán!

(Vejde jáhen Štpán z levé strany.)
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Výstup 7.

Štpán, Basil, Keho, Liléz (u kíže).

Basil. Zdržel jsi se pes píliš, Štpánel

eho. Xeseš nové zprávy?

Štpán. Jist mne, ote, omluvíš, až vše vy-

povím.

Basil. Je msto klidno?

Štpán. Víc než jindy. Vše se hrne k paláci

císaskému, kde bude bohoslužba Mithry prohlášena.

eho. Co dál?

Štpán. Byl jsem u paláce. Ohn kouzelných
barev hoí v mdných pánvicích na stupních velkého
schodišt. Tisíce pochodní plápolá kolem Za zvukii

fléten a cymbal se tísní zástupové, dychtiví, co dále

bude následovat.

Basil. To nám práv vhod. — Mžeme tedy za-

íti pobožnos.

Štpán. Ješt nco, ote!

Basil. Kychle mluv!

Štpán. Perský Sapor vyhlásil válku císai, co
nejdíve vytrhne Julian do Antiochie s vojskem.
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eho. To nám práv se hodí. Události váleué

odvrátí jeho mysl na as od pronásledování kesan-

stva. Zapomene na nás.

Basil. Ubohá Antiochie! — ('o ješt víš?

Štpán. Dále byl jsem svdkem zatknutí pro-

konsula Ursula a jeho syna Marka.

(Liléz trhne sebou, obrati se na klekátku a naslouchá.)

Basil. Co pravíš? — Vypravuj!

Štpán. Šli spolu po ulici, kam nevím. V tom

je zastavil Oribasius s ozbrojenou družinou, dav lidu

strhl mne dál, víc nevím, slyšel jsem jen, že oba

byli zatknuti

eho. To zlá je zpráva, Basile!

Basil. Zlá ovšem — ale i ta mi zárukou zdaru

dnešní schze. Neho kdyby císa na nás ml pode-

zení, byl by Oribasius stopoval Ursula až k nám

sem a nebyl by jej zatýkal na ulici Mimo to šel

Ursulus s Markem ke dvoru; snad se luím ješt vy-

svtlí tato událos. Však zahajmc pobožnost. as nej-

vyšší k nešporám; jak zazní žalm „In exitu Israel",

zaveš, brate Štpáne, vrata basiliky a svedeš sem

kesany.

eho. Kéž t nesklame tvá víra. brati-e Hasilo!

(Odejdou.)
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Výstup 8.

Liléz (sama, vstane od klekátka a plaše kol se rozhlíží).

Co pravil teu lovk? — Ursulus a Markus zatknuti?

(Sahá si na elo.) Kde to vlastn jseui? — Ty klenby

padají na mne! Jsem to ješt já? — Kde jsi. ó, Marku,

svtlo mé duše, hvzdo mjch oí, slunce mé noci? —
Zatknut? — Co je to? — O, to jest jako smr! Chtjí

mn vzíti tebe

!

(Uiní krok ku pedu, zarazí se však pi pohledu na kíž.)

Nemohu odsud! Musila bych pekroiti to devo
kíže. Kdo jsi, ty ukižovaný, který se kladeš mezi

mne a Marka? — Neznám tebe. íkají, že's láska,

ale to byp mne nenechal hynouti v tísni takových

muk ! — Zapela prý bych tebe, kdybych odešla, ale

jak mohu tady dýchati bez nho !
— O, tam nechápou

lásku, kde ji mohou takto zkoušeti? — Snad ve

chvíli té, co zbable se tu rozmýšlím, jsi, Marku,

vznn, snad umíráš!

(Chce pekroiti kíž — ale opt ustoupí.)

Ale, kam, bláhová, chci v této noci? V neznámém

mst? Ó, vím to juž, pjdu k císai! Není pece tak

zlý. jak o nm zde vypravují. — Vidla jsem ho



v táboe. Povím mu všecko, on musí propustiti Marka!
— — A ty zde na zemi, ty odpustíš, vždy jsi též

miloval! Jdu pes tebe — jsem láskou svobodna!

(Pekroí kíž, ohlédne se ješt jednou zpt a rychle odkvapl.)

Opona spadne.



Jednání tetí.

Scéna: Atrium v paláci císaském, V stedu vodomet, za ním
nádherná opona vedoucí do chrámu Mithrova. Na právo nízký
vchod do dílny Appruncula Galia, lia téže stran v pozadí
vchod do komnat císaových. Po stranách kandelábry s miskami
plnými nafty, pánvice s uhlím, socby bohv, amfory a boho-

služebné náiní.

Výstup I.

(Vstoupí Oribasius, rozhrne zadní oponu a volá do vnit.)

Oribasius. Hej, otroci! Sem pochodn! — Koz-
žehnte svtla a zapalte kadidlo ! - Vpuste do chrámu
theurgy a lid! At trouby hlaholí k oslav Mithry!

.T. Vrchlický: Julian Apostata.
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Výstup 2.

(Vejde Libanius.)

Oribaeius, Libaniue.

Oribasius. Dal bych piil života za to, kdyby

zpráva o válce s Peršany byla pišla aspo o jednu

noc pozdji. Ty, íilosofe, byls pi tom. když se b tom

dozvdl císa. — Co íkal?

Libanius. Nieho. Nepohnul ani brvou, psal práv,

ni péro z ruky neodložil, psal klidn dál — však

uvidíš sám, tu pichází.

(z komnat Bvých vejde Julian v obleku Mithrova veleknze,

na prsou má veliké zlaté slunce, v ruce nese pergamen.)

Výstup 3.

Julian, Oribasiu?, Libanius.

Julian. Juž dopsáno, pátelé, a jsem s tím spo-

kojen. Svt okolo zmizel mi pi té práci. O, božství,

jen k tob se povznésti, víc netoužím! — Zde jest

moje hymna k oslav slunce, psal jsem ji celé ti

noci (podává ji Oribasiovi), vezmi ji a rozdej theurgm.



at ji opíši a rozdají knžím : chci. aby se zpívala

dnes v noci pi mystériích.

Oribasius. Vše obstarám, jak porouíš.

Julian. Xevím více Apprunculii Gallovi. Jeho

vštby z vnitností zve zní mi podezi-ele samou

cliválou a saitým zdarem. Zdá se mi, že víc jej láká

odmna moje než |>ravda. Pihlížej k tomu, aby mi

posÝlal vnitnosti do mé ložnice: chci pesvditi

se o všem sám.

Oribasius. Stane se dle vle tvoji.

Julian. O dívce z basiliky Soíie posud jsi nieho

nevypátral V

Oribasius. Nieho, pam-. ihrám jest jako hrob.

Julian. Zaínáš být také liknavým ve své služb;

vidím, že musím zakroiti sám. Dám se provésti pa-

triarchou chrámem, snad budu tebe šastnjší.

Oribasius. Ty bys chtl vstoupit do chrámu

kesanského -- v doup úhlavních nepátel vrhnouti

drahý život svj ?

Julian. Víš. eho ?e dopustil mj bratr Valen-

linian?

Oribasius. Nevím, pane . . .

Julian. Vera pi slavnosti genia, jenž sluje pu-

blicus. stalo se. že pár kapek libace padlo mu na

I-
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pláš. On — víš, že jest zuivý Arian — usekl cíp

plášt a vrhnul rai jej v obliej.

Libanius. A tys jej nesklál na míst?

Julian. Byl bych špatným žákem tilosofa Libania.

Podepsal jsem dekret, kterým jej vypovídám do Me-

liteny — nedám si pece kazit vojsko vlastním bra-

trem. — Odevzdáš mu to.

Oribasius. Dobe jsi udlal.

Julian. Zatknul jsi (Galilejce, jichž jména jsou

na listin psancii?

Oribasius. Všecky až na Marka, syna Ursulova.

— (o mám dále dlati s nimi?

Julian. Zase mne roziluješ — jsou tvoje koist,

neolici nieho více slyšeti o zrado. — Jest k slavnosti

Mithrov vše pipraveno?

Oribasius. A'šecko, pane.

Julian. 3Iiiže zapoíti. Izí kesané, jak zastíiii

nádliora bohoslužeb mých jich prostiké. pokoutní

obady. Nešetil jsem nákladu ke dnešní slavnosti.

Až hvzdy má k závisti vznítiti záe ohfi eckých

a jásot luidby má polekati kesanského boha na

mraném trn jeho. Poj. I.ibanio. slavnost za-

poíti á.

(Odoh.í?)' I< nponé, v tom vejde kvapn lÁlór.)



Oribasius (zastoupí lí16z cestu). C'o tu chceš. koho

liU^hišV (Chvatné k císai.) Tn dívka Z tnbf>i'n !

Liléz. Císae!

Julian (pedstoupí). Zde jsem!

Liléz (klesne ped nfni na kolena). ekla jseill. /e

hledám císae, ale mla jsem íci, že hledám spra-

vedlnost'.

Julian (k sobe). (Jvšem. je to ona! (Na hlas.) Dobe
jsi ekla, jseín spravedlivý: eho si peješ? Ale mluv

rychle, chvátám do chrámu k slavnosti.

Liléz. Já se nesklamala v tob! — Jak jsi mi-

lostivý a dobrý ! — (Ohlíží se na Libania a Oril)a?ia.>

Ale -^

Julian. líozumím ti (Kyne obéma.) Jdi, <)ribasie,

vykonat me rozkazy a dohlédni zatím na poádek pi
slavnosti. — My, Libanio, se ješt uvidíme ! (On-

basiiu' a Libanius odejdou.) Nyní mluv — VŠak pOkej —
my se juž vidli v táboe n Paíže v noci. kdy cí-

saem jsem b}l provolán!

Liléz títáie na kolenou). (ísaský pane!



fednani fretí.

Julian Ale vsta! (Dívá se na ni.) v j:ikéra jsi to

šatil! Ha, ha, ba, ubohá, padla jsi keslianum do

rukou! Co z tebe udlali V

Liléz (vstává). Ano, kosanm. a jdu prosit za

kiosauy.

Julian (peslechl poslední slova její) Tvé místo jinde

jest ! Byla prý jsi knžkou Irraensula — zam boha

svého a bud knžkou velikého Mithry! Já sáni, velký

jeho knz, uvedu té v t;ije l)ohoslužby joho. — Ty
mlíš?

Liléz. .Isim kesankou, pane.

Julian. Kesankou! Co pak zde pohledáváš?

— Ah - chápu, láká t bohoslužba slunce.

Liléz. Nikoli, jdu prosit jen . . .

Julian. Ty prosit, která mžeš porouet! —
Však mluvila jsi cosi o spravedlnosti ... co chceš

ode mne V

Liléz. Jdu t prosit, abys propustil na svobodu

starého Ursula.

Julian. Co tob po nm?
Liléz. Víc než domýšleti se miižeš: jdu prosit,

bys propustil též Marka a odpustil mu. ím se pro-

hešil na tob pi rozdt^lování donativa.
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Julian. Chápu, že za Marka prosíš, vždy dal

ti v táboe Paížském svobodu — a snad i více, jsi

jeho milenkou?

Liléz. Jeho nevstou

!

Julian. Vida. k vli nmu jsi opustila víru otc
svých V — Má štstí ten kesan. Co by tomu ekl
tvj otec, knžko Irmeusulova?

Liléz. Ptám se jen po hlasu srdce svého a tento

praví, že jim hrozí nebezpeí; to hnalo mne sem

z chrámu Sotie.

Julian (upozornn). Jak, // chrámu Soíie?

Liléz. Že opustila jsem místo kestu svého, že

:^radila jsem boha svého a vyhnula se chvíli, kdy

obec kesanu mne chtla pijati ve svj sted, že

prchla jsem a tkajíc mstem neznámým, našla ko-

nen tebe — tebe, který jsi dobrý jako jsi veliký!

Julian. A jak víš, že hrozí Ursulovi a Markovi

nebezpeí?

Liléz. Vypravovali to kesané — knz jeden

byl pi zatknuti Frsula i Marka

Julian. Marka nezatkli — je posud na svobod.

Liléz (jásajíc). On žije! On na svobod! Ó, ne-

besa 1 Jak dkuju ti, pane! — Jak jsi dobrý!

Julian (k sobe). Ona ho opravdu miluje! (Na hlas.)

I Irsula propustím, chceš-li.



Jednání tii.

Liléz. O, pane!

Julian. Ale za jednou podmínkou. .

Liléz. Ty bys chtl?

Julian. Neboj se, milovati tebe — nikoli. Chci

jen, bys pi dnešní slavnosti zastoupila místo knžky

Mitlirovy. Chci, bysi pítomna byla svatým mystériím.

Liléz. Ted pítomna mystériím! V dobé svého

ktu, kdy shromáždní kesané mne oekávají —
Julian. Shromáždní kesané tebe oekávají!

Kde? Mluv!

Liléz. Ó. bda mi! — (o jsem to ekla!

Julian. Ted v noci, kde jsou shromáždni? —
To jo spiknuti! — iíci pravdu zvdt adie tvé vý-

povdi naložím s vinníky.

Liléz. Jsou na modlitbáth, pane, jak jejich

obyej.

Julian. Kde? — Dále mluv!

Liléz. Pod chrámem Sotie

Julian. Dále! —
Liléz. Víc nevím!

Julian. Ted v noci? — K modlitb staí inám
— ale pod chrámem, to spiknutí.

Liléz. (t, bda mi!
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Julian. yiusim mezi u. — Tys jednou z nich,
ty znáš heslo jejich jakého teba, aby vpustili lo-
\rk;i —

Llléz. Neznám.

Julian. Nevím ti! — Hu povíš heslo, neb
juuiuou životy Ursula i :Maika. — Vol. co ti libo!

Llléz. O, bože, ó. bože!

Julian. Toho nadarmo voláš! —
Llléz A ty bys dal jim svobodu, kdvbvdi to

rrkla/

Julian. Heslo! Dám i tebe zatknouti a jjiinutím
k vyznání.

Llléz. Tys hrozny!

Julian (tese jí). Heslo!

Llléz (v nejrtžím hoji). CrUX — lux! (Vztyí se.)

Ale nyní propustíš Ursula a Marka, jsou svobodni!

Julian (jizliv). Trsula jsem odevzal Oribasiovi
;t Markus, žel bohm, není posud v rukou mých.

Llléz. To je zrada! ó, jak jsi podlý, císai I
—

". bda mi. já je zradila!

Julian. Sem, otroci!

(Vejdou dva otroci.)

Dnes budeš knžkou Mithrovou, v podzemní kobé
velké bohyn Kybely se' .shledáme a doufám - ve-
seleji.
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(K otrokm.)

/de knžka Mitbrova, jí všechnu poctu a ochranu

!

Vydáte ji, jak zazní ryk cymbál a fléten, Oribasiovi,

který ji uvede ped oltá Kybely. Po slavnosti se pak
podíváme do basiliky. (Odejde.)

Liléz (v náruéi otrok, kteí ji odvádjí). Co jsem tO

uinila, já zradila ty, jež jsem chtla spasit. -
O, bda mi! 6. Marku, Marku!

(Odvlekou ji.)

Výstup 5.

Vejde Oribasius, pozdji Apprunculus Gallus.

Oribasius (smje se). To výborné! Jeden pohled
na tu kesanku vnuknul mi znamenitou myšlénku.
Dám obléci zv obtní v bílý šat podobný šatu kre-

stnc. — Císa se zasmje — to£ vru znamt-nitý

nápad

!

AprunCUluS Gallus (vyjde ze sv.; pracovny, je ern
odn, pás dlouhý až na zem jest pln kabalistinkých znamení).

Kde jest Augustus?

Oribasius. Slyš, erný ptáku, ztratils dvru
< ísae. vštby tvt! jsou nui podezelé — musíš vštiti

J
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tez trochu nezdaru, nošiko! A žert bys mi nezkazil,

rozumíš? Obti dnešní noci dostaneš obleené v bílý

šat kestnc. Jdu pro n sám — rozumíš! (Odchází.)

Aprunculus Gallus. Rozumím. — Dva otroci

vlékli práv ted v takovém šatu dívku do chrámu

Mitlirova. — Jak bych nerozuml, ú. caesar má vkus!

C^djde o sví dílny.)

Výstup 6.

(Za oponou zní zvuk stlumené hudby, v níž flétny a cymbály

pevládají ; vejdou dva otroci a rozsvcuji kaudelábry a pánve

s naftou a sypou na uhlí kadidlo. Dvoané, knžl, theurgové

a lid hrnou se pes jevišt a vcházejí za oponu. Naposled

vrazí M.irkMs udýchán, setká se s theurgem a pozdji s otrokem.)

Markus, theurg, otrok.

Markus. Co se to jen dje? Dra náš prázdný

jako po vymení. V basilice též po otci a Liléz stopy

není. — Musím se dopátrati pravdy — té mi mžo
poskytnouti jedin císa. Musím s ním mluvit, (k the-

urgovi.) Hej, píteli, mžeš mi povdti, kde bych našel

Anerusta V

Theurg. Smím-li ti nabídnouti svých služeb,

uiním to milerád. Chceš vdt, pod jakým jsi na-



rozen znamením? Chceš vdt, zda t nepodvádí
tvoje milenka? Choeš sejí snad zbavit? T(y, všecko
umím, i z ruky hádati dovedu a sny ti vyložím.

Markus. 8 cesty, kojklíii! Chci zvdt, kde cí-

sae livch našel.

Theurg. Xe tak zhurta! Když ne dnes, pijdeš
jindy a rád ti posloužím. Císa vzí tecT pod suknmi
velké bohyn. Když nechceš služeb mých, nech mne
odejít, slavnos by beze mne ani celou nebyla .

(Odejde.)

Markus. To blázinec a ne palác císaiský! To
divadlo, kde šaškové si dvee podávají — snad tam
ten otiok mi poví cos moudi-ejšího. — ^Ivš. piíteli.

kde najdu Augusta?

Otrok (ukazuje, že neví, a že jest niiij).

Markus. (), ví dobe caesar, pro se obklopuje
nmými! — ('). co si ponu?

(Otrok odejde.)

Však hle, tam Caesariiis. ten -nad je-«te luzmn
neztratil a svtla mi podá.



Výstup 7. (il

Výstup 7.

Marku s, Caesaiius.

Markus (jde mu vstíc;. Bflli té ijosýlá, píteli

!

Caesaríus. Ty zde ?

Markus. Co se divíš V Hledám císae.

Caesaríus. O, prchni, prchni, užij zmatku sla-

vnosti — pamatuj na osud otce svého...

Markus. Mého otce — co víš o nm V

Caesaríus. A ty nevíš, že jest zatknut? — Kdes

byl, zaslepený? A ješt ted se odvažuješ v doup ty-

ranovo ?

Markus. Zatknut ! — Jak to možno, vždyl; ped
hodinou jsem s ním hovoil, než se vydal na cestu

do basiliky.

Caesaríus. Jest v rukou Oribasia jako všickni.

kdož byli na listin psancii.

Markus. To jak by mrtev byl.

Caesaríus. A proto radím, prchni 1 — Pnhni.

než dojde na tebe!

Markus. Prchnout — a otce nechat v nebezpeí,

líikoli. nech padnu do tenat — chci svtlo mít.

Caesaríus. Já varoval t dost — spchám do

basiliky, pijdeš tam pec taky?.



02 Jednání tetí.

Markus. Dív musím otce najít.

Caesarius To marn se namáháš. Znám palác
ten; zde jsou. píteli, dvée, které, jak jednou za-
padnou za obtí svou, více se neotvírají. Pamatuj na
vlastní život a poslechni mne. S bohem!

(Odejde.)

Markus. Já musím otce najít!

Liléz (z pravé strany z dílny Appruucula Galia). Pomoc !

}'omoc! Ó, Marku!

Markus. Ten hlas — to Liléz!

Liléz (siabji). Mne vraždí — Marku, pomoz!
Markus. Tam odtud pišel ten hlas! (Tasí meó )Le kudy tam? - Zde dvée, (zkoust otcvfít). Darmo!

Ml pravdu Caesarius. dvée zapadlé za obtí zde se
více neiitvirají.

Liléz (siabéji). Ó. Marku! Marku!

Markus. To ona! (Tlue na drée.) Otevte jmé-
nem císae! - Darmo! To doup jest nedobytné a já
tu stojím malomocný

! (Lomcuje dvemi, ty povolí, Marku,
vnikne do vnit.) S ceSty, Obludo ! (Je slySet výkik, p4d
lidského tla, Markas se vrátí a meem v ruce. tiétny a cym-
bílly zní za oponou stále divoeji.)

Je zavraždna
!
— Bídn v doupti toho augura,

!

— Však padl také mou rukou — ale ona, oha! —
Nyní k císai, budu žádati na nm životy dva — její



i otce mého. A by bych jej ml od oltáe Mithrova

odtrhnout, musí mi k ei stát. — Ó, ote mj,^

Ó. Liléz. Ó, Liléz ! (Odkvapí.)

Výjev 8.

(Kozhrne se opona, vyjde Oribasius a volá do vnituích

síní.)

Oribasius (velikým hlasem). Slunce naše, císa,

vstupuje k oltái Kybely — uvete k nmu knžku
Mithrovu

!

opona spadne.



l«l

Scéna: Chodba pod basilikou Sofie jako v druhém jednáníKol sarkofágu kesla, na nichž usazeni jsou biskupové, patri-archové a knéžf i bohatí Patriciové keaanStí. V stedu biskup
LTbenus ímský, kolem ného Basil a lieho. Mezi lidem Prokopms a Zoe. V pozadí ukryt za rohem vyznívajícího sarko-fagu Juhan Pi vyhrnutí opony leží Markus u nohou Basi-
lových - mezi shromáždním lze pozorovat veliké pobouení

Schodišt a pozadí plni lid kesanský.

Výstup 9.

Basi], Cyril, Liborius.fteho.Prokopius, Zoe, Markus,
•lulian.

Markus (který dokonil vypravování o zavraždní Liléz)A Já Zde, ote, ležím u tvých nohou, chv,>,ící se a
malomocný, místo co bych s meem v psti stíhatiml v.nníka! (), ote mftj, ó, nevsto má!

Basil. Ztiš se, synu; víš, k.jo bere me. od mee
zahyne. Nech pomstu TTospodinu!



Výstup 9. (55

Rzné hlasy. M-í i)ravclii ^íaikus! — Kam to

dojde s námi? — Jsme ztracoiii ! — Nejsme jisti ži-

voty více!

Basil. Ticho! (k Markovi.) Utiš se, Marku! (k okoio-

stojícím.) OdvecTtc jej. má klidu zapotebí.

Markus. Nikoli, mám síly dost — nochtc mne!
Chci býti svdkem vašeho jednání, chci vlíti ohe
síly v mdlobu vaši a pi'esvdení v nerozhodnos vaši.

Vy musíte prohlédnouti a vzchopiti se k inu, jinak

nejsou jisty více ani vaše ženy, dti a nevsty!

Hlasy. Má pravdu! — Jednejme! — A so vy-

sloví biskupové! — A mluví P.asil!

Basil. Brati-c ehoi, poslechneme jen hlasu

shromáždné církve. Promluv, peti svou obžalobu,

i lépe eeno, žalobu Krista proti císai.

Hlasy. Ano, chceme slyšet obžalobu proti císai.

— Ticho! A mluví eho!
eho (vstane). Bratí v Kristu zde shromáždní!

Vám známo všem, všem, v jaké zlé asy upadla církev

boží za vlády Juliana císae po právu zvaného Apo-
statou. Znáte edikty jeho, jimiž smiuje jen k potu-

pení církve a k pohanní její. Posud vedl boj tajný,

ale události dn posledních zejm ukazují, že so

vrací církvi asy Neronovy.

.1. Vrchlický: .Jiilian Apostata. 5



6*> Pioméiiii.

Hlasy, rravda! l'ravda!

eho. Pominu, ó bratí, že nás potupn Ga-
lilejci nazývá, že uloupených nádob posvátných užívá
k miskám obtním, že na svém dvoe živí cely roj
lilosofi pohanských, vštc, theurg, augur a všeho
druhu kejklí, zmíním se jen, že na i)otupu Krista
prohlásil dnes bohoslužbu Mithry a nccudné mystérie
Kybely obnovil. Víte o bolestných událostech v Ile-
liopoli. (iaze i Arethuze, kde sbor najatých jeho
stelc chrámy kesanské pustošil, víte, jak na signa
vztyil vedle obrazu svého sochy starých bohil jak
za mrzký žold svádí vojsko, aby potupilo prapory,
pod nimiž zvítzil veliký Konstantin. Znáte osud.
kterým stihl našeho Athanáše, zbaviv jej biskupství
a psancem jej vyhlásiv. Do dnešního dne obracel se
osten zuivosti jeho proti myšlence církve Kristovy,
ohrožoval svou sveepostí celek, dnes zaal však ote-
vený boj s jednotlivci, Víte o zatení prokonsula
Trsula, nevíte však, jaký konec tohoto ctihodnéli..
sluhu Kristova oekává.

Zoe (v davu). .Mflj otec! Míij otec!

eho. Slyšeli jste z úst ubohého Marka, syna
Irsulova, k jak obti vyhlídl si jeho nevstu; zdá
se. že nadešla chvíle, kdy splovati bude vlastní vý-
rok sviij, že, až mu dojdou zvíata obtní, zabíjeti



\vstui> 9.

bude kesany k oslav bob falešnycb a ku piová-
dní svého véštní. To obžaloba církve proti odpadlí-
kovi. (ITsedne.)

Hlasy. To hrozné! — To strašlivé! — Zde
teba jednati

!

Jiné hlasy. A Basil mluví!

Hlas. Ano, a Basil vysloví, jaké chová církev
úmysly, co initi a eho se varovati.

Basil (vstane). Bratí v Kristu shromáždní! Ne-
máme moc sesaditi císae paží • svtskou — úmysl
však máme vytrvati u víe pevn až k cirku a brá-
nicím — ale nejsme povinni za pomr, jak je dle
pravdy vylíila výmluvná ústa ÍUhoova, poslušností
takovému císai. A tož mocí církve, jež mi dána sou-
hlasem všech biskup pítomných i nepítomných,
propouštím vás všecky ze svazku poddanství a po-
slušnosti, jenž vás poutal k císai Julianovi — a
vládne stejn smýšlejícím, my neuznáváme jej cí-

saem !

etné hlasy. Ovšem! — Pravda! — My ho ne-
uznáváme !

Basil. Svobodnj'm souhlasem všech stalo se tak.

Ci nkdo z pítomných by protivil se výroku církve
shromáždné?



68 Promna.

(Chvíli ticho, na to pedstoupí)

Julian. Já! — Váš císa!

(Všeobecné zdšení, velký zmatek v celém sboru, nkteí prchají,

jiní derou se ku pedu.)

Hlasy. Císa!

Jiné hlasy. Julian!

Jiné hlasy. Bda! Jsme ztraceni! — Jsme pro-

zrazeni !

Basi I . Stjte!

MarkuS (vyskoí a vrhne se 8 vytaseným meem na

císae. Basil zaskoí ránu a zakryje císae svým tlem). Zhyn,

padouchu

!

Basil (k Markovi). Zpátky, šílence! (Vyrazí mu berlou

Svou me z ruky.)

Markus (k davu). A vy stojíte zde hez úasti po

tom, co jste slyšeli z ist ehoe a Basila, po .tom,

co jste slyšeli z úst mých? Samo nebe vám jej posýlá,

jest v moci vaší ! Kdo kesan jsi, jednej dle mého

píkladu

!

(Zvedá me se zem, ostatní patriciovó tasí dýky 'a ženou se

po Julianovi.)

Hlasy. Má pravdu! - A zhyne!

Basil (velitelským hlasem). Zpátky! — Zabte, chce-

te-li, mne! Chcete souditi jej tím, z eho jste jej



Výstup 9. 69

ped divili obviiiovali V — Jest chrám tento vražednou
sluji ?

(Všichni ustupují.)

Bh jediný má právo souditi zde a ped ním se

jednou bude zodpovídat císa tak dobe jako nejpo-
slednjší jeho otrok

!

Julian (který stál bez hnutí, s ledovým obliejem, vy-

buchne v hnvu). Já se zodpovídat? Cháte spiklenc?
— Nikdy! Byl jsem svdkem vašeho zrádného jednání
a (posmésn) dkuju vám za pochlebné zrcadlo, jež
jste mi nastavili. Znám vás nyní a budu souditi vás
meem a olinm.

Markus. Slyšeli jste? — ('), držte jej, bh vám
jej poslal do rukou, a zhyne!

Hlasy. A zhyne!

Markus. A kdyby nikdo se nehnul, já mstím
kivdu svoji, smr otce svého i nevsty své — já
jediný

!

(Vrhá se opt na císae, Basíl chrání Juliana svým tlem.)

Basil (v ruce tímaje berlu, hlasem velikým). Jménem
Kristovým kdos jeho vrný, chra císae!

(Hluk a zmatek v shromáždní.)

Tstupte, a mže voln projíti Julian!

(Mee se sklánjí, ásf mžfan odzbrojí Marka, ostatní se roz-
stupují dlajíce volný prchod k hlavnímu vchodu.)



70 Promna.

(3tevte bránu basiliky do koán a brvou ne-

hnte, až pjde okolo, neb svatý jest, by i nepítel

váš, a pouze bohu patí, kdo jest nešastný!

(Julian projde davem s hlavou vzpímenou a úsmvem po-

hrdavým.)

Opona spadne.

->•-



Jednáni tvrté.

Sceua: Dafne, i)edinéstí v Antiochii. lía konci ulice starý

a spustlý clirám Apollv. Pi oteveni opony zní lilahol zvoufl,

v to zpv žalm a výskání pi slavnosti Adonlsové. Vystoupí

Julian na váleném pochodu s družinou.

Výstup I.

Julian, Libauius, Ammianus Marcellinus, Oribasius.

Julian. TetT teprve znám Antiochii !
— To lusto

blázn! — Hermes Logios! Mám chu to hnízdo vy-

pálit a vymazat docela z povrchu zem jako jsem

uinil Caesarii. I jméno toho msta se mi jirotiví.

A pece, hra osudu, musíme zde stráviti zimu, pátelé.

Oribasius. Bez potyek s mšany to nepiíjde.

Libanius. Nenávidí nás — prchají ped námi

a domy své jak ped ranou morovou ped námi za-

vírají Blesk Jovišv do nich

!



JcHliiání tvrte.

Oribasius. Nikdo vstíc iiám nepišel — tof
zúmyslné piVlilíženi tvti osoby.

Julian. Nejsem tak malicherným, pátelé! Jinak
se jim pomstím. Než pejde deštivá zima, pobavím
se tu, budu psáti o nich, vylíím je a zanechám v-km píštím jich smšnou podobiznu. \'šak jiná ped-
tucha mne schvátila. yiavnos Adonise rušena byla
žalným zvonu kvílením.

Oribasius. Kiijícný prvod biskup naídil, aby
zastínil svátek Adonidíiv.

Libanius fdivaje so do ulice). Hle, tam picházejí
íilosofové Antiochenští!

Julian (v in>šu-uiíá(.:ii). Jak mne ty zvony rozililv!
(Nabias.) os pravil o tilosofech? Zde jsou též filoso-
fové ?

Libanius. Ovšem, zvláštního druhu. Bohatí kupci,
zpanšflí a zjjupní, vykrmení a smšní i s celým svým
bohatstvím. Jejich buh jest mamon, jejich zvony cin-
kání i)enz, jejich modlitba .poítání istého výtžku.
Jinak jsou omezení a tupí. Ule. tam jich jde práv
nkolik. — Ustupme stranou! Ten první je zname-
nitý; nadutý, vy])asený krocan, jeho xlas a vous svítí
z dalek.i mastí, šat jeho páchne z daleka až sem
vní nardv a mošusu.



N'vstu|) 1.

—

2. 73

Oribasius. A jak dstojn nese bicho své!

Julian. Sám s ním promluvím. Snad jest ze

vzácného rodu a hrdý na pedky své.

Libanius, Žoky a pytle!

Výstup 2.

Pedešlí. Vejdo nkolik rasfanii Antiochenskýcli, mnich ke-
sanský, nkolik dvat.

První mšan (pozoruje družinu císae, zastaví se a Ju-

liana si prohlíží, pak jde kol s hlavou hrdé vztyenou bez

pozdravu).

Julian (zastaví jej). Což, nelíbím se tob, píteli?

První mšan, ^i za mák.

Julian. A pro?
První mšan. Zdá se mi, že jsi sob dnes ješt

nehtu necídil.

(Vážné jde dále.)

Druhý mšan (pícs rameno se dívá na císae). N idl

jsem za svých mladých let Konstantina — nu, ten

byl pece císai podoben. Od hlavy k pat svítil pur-

purem, plál jako slunce, dýchal vnmi — však tento

kozonoh — jen hled na jeho vousy . . .



Jednání tvrté.

Tetí mštan. Más pravdu, dalo l)y se naplésti
/. nih provaz.

Julian. Že staily by vás všecky povsit, jen
kdyby vaše podlos stála za takové konopí!

(MéSeané 8i císae ani nevšimnou a dále hovoíce ustoupí.)

Mnich (jde kolem císae a žehná se kížem). A ne-
uvo nás V pokušení.

Julian (s poBui^kem na mnicha). Alp zbav náS od
zlého

!

(Mnich pejde.)

První dívka. To hle, císaská družina! Tak za-
mraení všickni a tak špinaví. A který z nich jest
asi císai"?

Druhá dívka. Jsou všickni filosofy. Musí se
mrait a kabonit, jinak by to lidé nevdli. Ten, kdo
z nich se nejvíce mraí, jest nejvtší filosof a tím
jest patrné císa.

První dívka. Ten huilatý? Fi, juž mám zimnici!

Druhá dívka. Hled, prsty má celé erné od in-
koiisfii.

(Pejde se smíchem.)

tvrtý mšan. Já ptal se, který z nich jest
císa, u víte co mi ekli?

Pátý mšan. Ten s kozí bradou!



Výstup 2. 75

Šestý mšan. Kterou probíhá dle libosti stádo

blech

:

(Smích.)

Oribasius (pedstoupí). Mor do vás! U Herkula^

to pespíliš, dám vás zmrskat

!

tvrtý mšan. To jest císa!

Hlasy. Kde jest císa? — Chceme vidt císae!

Julian (pedstoupí). Ctní mšané a vážní, poestní

blátošlapové kivých ulic proslavené Antiochie, sera

pistupte a zkojte svou zvdavos! Jsem Julian, bi
kesanfi. a chci se vám slavné pedstavit.

(K jednomu méšfauu, který jej bedliv prohlíží.)

Nu. Otevi pec hubu, píteli, stojím snad za to?

(Mé&tané a lid staví se kol císae a jeho družiny.)

Xuž, dívejte se a jtaraatujte si mou podobu, byste

dtem a vnukm svým mohli vyprávt, že jste mne
vidli. Jsem pro kesany dábel vtlený a pro vás,

poestní a vzorní kramái, škrabal bez mravu a zp-
sob. Aby mne každý poznal, až mne potká na ulici

— tož pravím, ne aby mne pozdravil, le aby se mi

vyhnul jako rán morové — popíšu se vám od hlavy

k pat.

Zanu s tváí. Ta je pitvorná a pihovatá Tak

neuí vypasená a kulatá jako tvoje, brachu (ukáže na

jtdnoho mšana), ani Z daleka se neleskne jak celá



Jednání tvrte

z oinastku (ukáže na jiného), jest vrásitá, tož mnohou
starosti a ninoliýra pemýšlením. Jest v ní vryta my-

sle ika, která SO ll vás (uhodí jednoho mšana, který se

k nmu plliS blízko pitoil, prudce do bicha) tady SOU-

stedí!

Nechal jsem tu hnusnou tvá zarsti vousem,

jest zrzavý, nemohu za dílo pírody, mou zásluhou

jest, že ho nebarvím (zatahá jiného mStana za bradu)

jako ty! a ty a ty! (K jinému mšfanu, jejž odstrí.) Pro-

sím, trochu dále, píteli, zapácháš mi píliš nardou,

(odstrí jiného) ty sandellem, (jiného) ty skoicí a oleji

!

— Hlavu mám šišatou, ruce neistf^ a jak jeden z vás

vtipn podotknul, nelitu si nestíhám, mám erii na

-prstech, neb neužívám jak vy rukou svých jen jako

párátek po tuném obédé. Já píšu, pátele'!

(Zatese jedním m&fanom.)

Ty jist nevíš, píteli, jaký jest rozdíl mezi Chi

a Kapi)ou?

(Zatese druhým.)

A co ty - pemýšlels nkdy o duši? — A ješt

nco, na cele^m tle jsem jako lev kosmatý a kdybych

ml jako Kiraon bradaviku na biše, též bych vám

to i)ovd]. Xšak za to mám dobrý žaludek — dkaz,

že s vámi mluvím -- nepotebuji pavícli per k vy-

trávení, vstávám denn jied sluncem východem (k jed-
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noimi DiéSfanti, jen2 na patil s otevreiivmi ústy). Divíš ŠG ?

Bdím do pl noci, tu denn v Homeiu, co ty zatím

cbiápeš. Tmím Maika Aurela z pamti, obtuju bohm
každý den, Zévovi jednou, tikrát Fortun, a písaliám

u vašich tuných bich (uhodí jednoho), až skopci do-

dou mi a telata (uhodí druhého), že k ol)tem si chytnu

vás, jak tady stojíte! — Ted znáte mne!

(Ke své družin).

Pojme, prá^le'!

(Odchází s družinou, udivení raéš£ané dívají se za ním, potá-

sají hlavami a pak Llasué reptajíce na vSe strany se rozcházejí.

Jevišt je chvíli prázdné.)

Výstup 3.

Vystoupí Zoe a Marku s, oba v cestovním sešlém odvu.

Plaše kol se rozhlížejí.

Zoe. Jsi unaven. l)rate, vid?

Markus. Ta otázka, sestro, mn díve pislušela.

Zoe. Velký kus cesty jsme urazili, ale múze

býti naší odmnou, že jsme na pravé stop — jen

trplivost a dojdeme cíle.

Markus. Dojdeme cíle! Co to pro nás znamená?

Vrátíme tím život drahému otci a Liléz? — O, bdal
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Zoe. Neroziyvej zbyten svou ránu, brate!

Markus, Xaopak, ji teba rozdírat, Zoe, ji teba
rozehrát, až krvav opt zalitá zane sama kiet
o pomstu. Jinak bych zapomnl, pro ješt žiju

!

Zoe. Neboj se to vysloviti, žijeme pomst, i
lépe eeno, žijeme odplat. V tu vím, pro tu žiju,

pro tu se vleku slabá žena prachem poušt, ta mne
sílí, že staím vojsku císaovu, ta jest mým jídlem

i nápojem. — To nejhorší jsme pestáli, dlouho ty

naše zoufalé pochody trvati nemohou, každé jitro

mže býti jitrem našeho vykoupení.

Markus. A pece se chvješ i pi této útše!

Zoe. Myslíš, že nestaíme k tomuto úkolu?

Markus. Nemla jsi zapuzozat Prokopia od boku
svého, chtl jíti s námi, chtl žít a pracovati s námi.

Zoe (poboueua). Ty VÍŠ?

Markus. Jakbych nevdl! Ležel jsem ovšem
v zimnici po dsné oné noci, ale ml jsem chvíle

jasné, kdy jsem rozeznával, co se kolem dje. V jedné
takové chvíli myslili jste, že spím, byl pi tom Cae-

sarius, vyznal ti Prokopius svou lásku. Pro jsi za-

mítla jeho ruku v té chvíli, kdy nám jí nejvíce za-

potebí ?

Zoe (vyhýbavé). Já ruky jeho nezamítla. . .



Výstup 3 70

Markus. Víru jen, že odešel se slzami v oích,

Zoe.

Zoe. Já lio nezamítla — ale sud sám, jak jsem

mohla pijati jeho nabídnutí, když jsem zasvtila

každou myšlénku svcho života naší spolené pomst?
Jak vzácný skvost já tajila ji — neví o ní ani Rašil,

ani (aesarius — nikdo. V oích všech odešli jsme

na statky v Thrakii.

Markus. Však Prokopius by ji jist byl vzal za

svoji —
Zoe. Pouze vyzradit ji, bylo by zradit ji, Marku.

Markus. A pec asem myslíš na Prokopia —
Zoe. Má každý v srdci milvé modly své. brate.

Však ncch je spáti, my musíme býti pevní. — Tob
vyrvali všecko ze srdce, pro bych já neobtovala tak

málo.

Markus. Jak jsi silná, sestro!

Zoe. Nech. unavené tlo žádá odpoinku a do

msta dále odvážiti se neraíižemo, je plno vojska cí-

saského, poznali by t snadno a prozradili. Musíme

se skrýti u nkteré rodiny kesanské; pojd. veer

kvapí.

(Odchází, v tom jim vyjde vstíc ProkopiuB.)



Markus. Pec mne zrak neklame! — HlecT, sestro,

to Prokopius!

Prokopius. Zoe! Je to možno?

Zoe. I'iokopie mj

!

Prokopius. „Mj" pravila's — dkuju ti za

slovo to, více nepotebuji. Pro slovo to snášel jsem

vedro poušt, žííe, hlad a mdlobu, bojoval s lidmi

a zví. Však láska jest vtší všeho. Vedla mne tob

vstíc, Zoe

!

Zoe. Jak mne tvá dobrota zahanbuje, Prokopie I

Prokopius. Zamíths mou lásku, tím však se

nespokojí muž mé povahy. Vdl jsem z dob minu-

lých, že jsi mi pála, i ptal jsem se, odkud ten obrat

a ta zmna? Nemoha najíti v první chvíli pravého

svtla, vydal jsem se tajn za vámi; s úžasem pozo-

roval jsem, že nešli jste do Thrakie. ale v patách

vojsku císaovu. Má domnnka nabyla tvaru, já [)o-

chopil, že šli jste mstít —
Zoe. Zadrž ! — Uhodl jsi všecko

!

Prokopius. Chci býti soudruhem díla vašeho,

a nezdaí-li se, což nedá bh, ddicem vaší myšlénky.



Vystup 4. 81

Markus (oUjímíi ho). Ó. brate náš!

Prokopius. Nechci, aby láska naše pekážela

cíli našemu. Díve neodvážím se vznésti zrak k tob,

<liikud nebude vykonáno naše spolené dílo.

Markus. Jak ti dkuju, Prokopie! Však jest

vrchovatá míra zloin Julianových. — Prokopie,

bratie. ekni, prosím, víš-li, jakou smrtí sešel otec náš?

Zoe. < >. zadrž. Maikul

Prokopius. Nevíra. Snad se zavely nad ním vlny

Hellespontu. snad úpí dosud v nkterém podzemním ža-

lái. I zde vidli kestané mnoho zašitých pytl plouti

po vlnách Orontu. — 6, zlé, zlé asy nastaly svtu t

Zoe. Proto teba silnými býti, Marku. Na nás

nyní spoívá spása kesanstva. Jen opatrn a padne

brzy v ruce naše tento obr; stojíi na hlinných nohách

povry a klamu, lži a zrady. Jen malý kamínek z ruky

dcka a zhroutí se v prach.

Markus. Však ten musí vylett z ruky mé v elo

Goliášovo

!

Prokopius (dívaje se do sceuy). Aj, tam picbázf

v prvodu filosofa Libania a Ammiana, ustupme zde

za zdi tohoto chrámu.

Zoe. Snad nebe jej pivádí...

ÍUstoupí, mezi tlin se zvolna setinélo.)

.T. Vrcblicky: Juliau Apostata.



82 Jednání tvrté.

Výstup 5.

Vystoupí /. msta Julian, -í^í ním Ammianus Marcellinus
a Liibanius.

Markiis, Zoe, Prokopi u8 skryti.

Julian. Antiochie se vru stará, by mi v její

zdíh nebyla dlouhá chvíle. Klidem mudrce chtít od-

jiovidati na smšnosti tchto blbc je nemožné. Ty

po ulicích dtské písniky, ty úsmšky, ta malicher-

nos ísti nápisy mých soch „Felix" místo „Faustus'-.

to penášení rakve biskupa v slavném prvodu, který

kázal zavíti zde chrám Apollinv — to vše jest na-

schvál sestrojeno (ialiU-jci. .Isem unaven bojem s pidi-

mužíky, pátelé! — O. neza])omenu ten pohled, l,i-

banie, jak vlékla luza kolos olympického Zeva po

dláždní!

Ammianus (s iiosukem n.-i chrám ApoUinv). /dc

tuším chrám, který hledáme.

Julian. Ano! Jak bolí pohled na tu spoustu. ( hci

ukázati této cháte, jak vážím si orakulu, tebit

v chl-ámu spustlóm a se rozpadávajícím Hlavn však

soTu vede mne sen dnešní noci.

Ammianus. Opt žiješ více v snech, než v sku-

tenosti —



Mt

Vystup 5.-6. 83

Julian. I ty mn to ve zlé vykládáš? Však po-
slyš raj sen a dáš mi za pravdu. Mn zdálo se, že
celý tábor náš vzplál v jitra zoi rudým zážehem, však
z plamen náhle vzpjal se bílý orel a letl na silné
peruti dýmem vstíc slunci! Vn tomu íkáš? — Mlíš?
Jdu se zeptat Ajjolla, ten odpoví! Do dneška sny
mne nesklamaly. sekejte chvíli, pátelé a vše vám
vysvtlím!

(Jde k chrámu, buU na jeho dvée, ty se otevrou, on vejdp
do vnit.)

Výstup 6.

Pedešli bez Juliana.

Ammianus. Zde marné a ztracené každé slovo.
Cím dále tím více se zatvrzuje ve svých povrách.

Libanius. Co dlat?

Amnnianus. Vaše chyba: bojíte se nebo nechcete
íci upímné slovo císai. Strhli jste jej v sí nábo-
ženských blud, v sms híek muže a vojáka ne-
hodných a nedstojných. Mn líto jest velkého voje-
vdce a nejlepšího lovka.

6*
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Libanius. i má pisvditi císa kesanství,

když je v hloubi duše pesvden o jeho nicot a

špatném vlivu na lovenstvo?

Ammianus. Jsem také pohan a zstanu jím,

kdybych i býti ml posledním. Ale cítím sám, že

snažení císaovo je marné. Podniká práci Sysifovu.

Jsem zcela náhledu onoho rabína, jenž pravil, bu
se udrží, je-li v nm síly, nebo padne, na je podpo-

rovat, na také proti nmu bojovat?

Libanius. A pro to všecko neekneš sám císai?

Ammianus. Což hlas jednotlivce — snad by

ješt myslil, že jsem tajný pívrženec Basila i Atha-

naše.

Libanius. Stane se každý úhlavním jeho ne-

pítelem, kdo jen z dáli peje kesanm. Znám jej,

vždy jsem ho vychoval. Pohanství žije v nm v celé

své síle pvodní, žel jen, on se pozd narodil. Chce

vrátit lidstvu ztracený svt v chvíli, kdy nový svt

láká je netušenými peludy. K tomu má na své stran

jen íilosofy, kteí nezmohou nieho a dav nábožen-

ských zteštnc, theurg a kejklí, již mu jen

škodí. On musí úpln osamotnt, aby poznal, že

valem propas se ítí. Dokud sám to nepozná —
marná každá e iilosofa.
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Ammianus. .len nepijde-li toto poznání pozd.

Však zapísahám tebe. hleme aspo zachrániti, co

se zachrániti dá. líudrae jeho okem, jeho paží!

Llbanius. A když paž usekne a oko vyloupne?

Ammianus. Bume jeho duší — tu neznií!

Llbanius. Ovšem, dokud se nepesthuje duše

v tlo kon neb mezka — však hle, tu se vrací.

Výstup 7.

Julian. Pedešlí.

Julian (jásavé). Jest rozhodnuto, bh se vyslovil !

Ammianus. Udeíme na Feršany?

Julian. Xe!

Libanius. Vrátíme se dom?
Julian. Xe!

Ammianus. Co jiného tedy?

Julian. Spálíme vlastní lostvo své a vydáme

se dále do poušt za Peršany.

Ammianus. To šílenství!

Julian. To význam mého snu ! Z plamen vzlétl

bílý orel a letl slunci vstíc! Tím orlem jsem já.

Ihned vyšlu posla ke bíehm s rozkazem k zapálení
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locTstva. Vojsko nebude mít za sebou opory, bude se

bíti tím udatnji!

Ammianus. A to ekl orakul?

Julian. Mn z duše promluvil. Plameny oišují,

pravil bh, na jejich kídlech silný vyletíš!

Ammianus (kUkne ped Juiianem). Odpus, pane,

ale klam t zaslepil. Ty se prohešíš iila vojsku i íši

své. Jak má bojovati pi stálých, namáhavých pocho-

dech v tomto poasí, kde déš z oblohy líti se ne-

ustává? A nyní chceš mu zniiti a urvati, co bylo

jeho jedinou silou, jeho lodi, jeho zásoby spíže? To

jest šílenství! - Vzchop se a bud muž, bud tím vel-

kým vojevdcem, jako jsi byl druhdy v Gallii. Dlej,

co chceš, ale nepal lodstvo! Uvrhni na mne celou

tíhu svého hnvu, ale nepal locTstvo! Potrestej Anti-

ochii, ale nepal lodstvo

!

Julian (zachmuen). Vsta a neodmlouvej, z pla-

men zrodí se opt stará moje sláva 1 Sny neklamou!

Ammianus. Pomni na vojsko, jemuž bohem byl"s.

Julian. P.yl — ale kde jsou ty asy?

Ammianus. Na vojsko, které na štít tebe po-

vzneslo a císaem provolalo!

Julian. Myslíš, že mne mže opt svrhnouti se

stolce? Práv proto spálím lodi, bych ochromil zpup-

nost vojska. Musí se bíti, když mu lodi spálím za



zády. Gallii mi nepipomínej, tam ml jsem jiné

vojsko, ne toto lozraazlene, podle a zženštile, které

musí být donuceno k boji. Za chvíli budou hoet lodi,

nás jen vlastní síla povede k vítzptví!

Ammianus. V odvážnou hru se vrháš, jménem
starého piátclství t zapísahám . .

Julian. Mne jinak nepesvdíš. A shoí zásoby !

Pi rudé zái jich pouš se zachvje, zbledne Peršan

JL z plamen nás naše sláva pozdraví! (Odejde.)

Ammianus (odcházeje za ním k Libaniovi). Mél's

pravdu — vše marné jest. ítí se, kam chce. (Odejdou.)

Výstup 8.

(z pozadí chrámové zdi chvatn vystoupí Zoe, Prokopius, za

nimi Markus.)

Zoe, Prokopius, Markus.

Prokopius. Slyšelas? — Je naším! Sám mosty
své spaluje, sám v pouš se zavírá a zahyne!

Zoe. Ú, velký cíle mj ! — Jak tuším tvou

blízkou pítomnos! Jen jeho smr — a více ne-

žádám!

^
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Prokopius. Já však žádám víc. — Kam tebe

a j\Iarka vede slepá chtivost pomsty, tam záí pro

mne myšlénka. Mám ješt jiné píiny, pro jdu

s vámi. . .

Zoe. Jiné než lásku ke mn?
Prokopius. Jiné, však v téže lásce mají koeny.

Ted, když jsem tvou pízní ujištn, mohu "4i íci

všecko. Smrtí císaovou je tvoje a Markovo dílo do-

konáno — moje teprve zaíná.

Zoe. Já nechápu

Prokopius. Nová budoucnost otvírá se ped
námi, ty po mém boku v sláv, mj údl tvým .

.

Zoe. Já znám jen pomstu svou .

.

Prokopius. HlcfT. zde mám listy z Konstanti-

nopole, zde psaní od rzných biskup — vše svdí
a zraje v mj prospch. Smrtí Juliana jest vše pro

mne rozhodnuto. Valentin jest zuivým Arianem a

znám a neoblíben pro svou krutnos. Pro bych ne-

sáhl po korun, když sama se mi nabízí?

(v tom vyšlehne na obzoru velká, krvavá, stále rostouc! zá-

plava.)

Láskou silný i zde zvítzím a s diadémem lásky

mé zárove koruna tvé skrán otoí! Jak v díle po-

msty nyní spojenci, tak i v lásce budeme i v pomsty

ovoci. Dej mi ruku na to! — Hled. lodi císae, to



Výstup 8.

pochode tvé pomsty, jak duha krvavá objímá požár

iejich nebesa, to budoucnosti naší velká jitenka! —
Tyto plameny jsou první korunou na tvé skráni —
tu pece nezamítneš? — Te jest císa sám, te
snadno v táboe jeho rozdmychá se odboj, pak náhle

Peršan útokem jej zaskoí a pomsty naší zralé ovoce

nám samo padne v klín. Dej mi ruku, a za ním!

Zoe (ruku mu podávajíc). Nejdíve k pomst. Pro-

kopie

!

(Odchází.)

Markus (zvolna za nimi). Auo, k pomsté — mn
však jí nevyrvete

!

Opona spadne
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Jednání páté.

Scéna: Ynitfek etanu Julianova na pouSti. Na sténácb signa

a zbran. V pozadí za oponou polní lože, vedle nho atftl,

na nmž svitky pergamenu a psací náiní. Noc chýlí se k jitru.

Výstup I.

MarkUS (vejde a opatrn kol se rozhlíží). Vril ua

velikého hraje sob Julian! — I stráží hrdá u stanu

svého, vren starému svému poekadlu: Sám sob
jsem stráží nejlepší. — Tím lépe pro mne. (Vyhlíží

ven.) Posud ticho. — Pehlíží jist dle zvyku svého

tábor a stráže — musí však vrátiti se každým oka-

mžikem. — A pak vzplaneš ty, velká, vytoužená, je-

diná chvíle mého života, mj cíle záící a hrobe zá-

rove I — Smíen budeš v neznámém hrob svém ty

ote mj — i ty Liléz má! — A sám to vykonám!

Chtli rai vzíti ovoce pomsty, když juž po nm vzta-

hovala se laná ruka. Však cíl jich není více istý



Výstup 1.—2. 91

jako cil mj, jest zakalen jiným zájmem — zájmem

sobectví. Já si nedám vyrvati, co jest mým ani se-

strou ani Prokopiem I — Ticho ! — Kroky — to jest

on! Stínové mých drahých budte se mnou a vecTte

ruku mou ! (Ustoupí stranou.)

Výstup 2.

Julian, Marku-s.

vJullSn (vejde, zastaví se ua prahu a volá ven). D-
kuju ti, píteli, chci býti sám, chci ješt praiovat, —
(Postoupí dále.) Tábor je klidný, po nepíteli ani stopy

— i vzpoura vtáhla zpt nepokojná tykadla. Odpo-

ledne se vše utišilo pes to, že vyslanci Sapora ne-

pišli. S nocí vždycky pichází klid — tedy k práci,

teba dokoniti poslední kapitolu o (,'aesarech.

(Chce sednout ke stolu u lože, v tom vstíc mu vyjde Markus

s meem vytaseným.)

Markus. Kapitolu tuto více neukoníš, císai

!

Julian (ustoupl). Kdo jsi? — Vrah?

Markus. Nikoli — mstitel!

Julian. Vplížil jsi se tajn a nepozorovan v mj
stan — a to '^lá jen úkladník. — Však stojím ti
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\ slovu, na stráže proti tob nezavolám. — Mlíš —
Kdo jsi? Tvé tahy jsou mi povdomý. — Co chceš

na mn, vrahu?

Markus. Nejsem vrahem. Kdybych vrahem byl,

mohl jsem t pepadnouti ze zadu, kdy bez obrany

bys se chýlil nad prací svou. Jdu ti vstíc oteven.

Julian. Jsi duch?

Markus. Ano, jsem duch, ale zlý — chci tvj

život

!

Julian. Život! Sám nevíš, cos ekl malicherného

chtje vysloviti vc závažnou.

Markus. Strojenou chladností mne neoklameš.

Vím, kde se zachvje tvé srdce, a tam jist udeím.

Jsem syn prokonsula Ursula, Markus a picházím,

bys mi povdl kde jest otec miij, bys mi vrátil mou
nevstu a s ní život. Já nejsem lilosofem a nezbrdal

jsem proto životem
; já se na tšil, já ho vítal jako

nejvzácnjší nebes dar, ale tys mi jej rozšlap" neci-

teln a lhostejn jako kvt spadlý v kolej vozu triura-

fatorova! Já chci na tob zpt onen ztracený život

sviij, který ml jediný koen v žití dvou milovaných

bytostí, jež padly jedna obtí tvé zášti ku kesanství,

druhá obtí tvé šílené povry. Nyní mluv ty, než me
mftj dopadne!
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Julian. Poznávám t a krátce ti odpovím. Otec

tvj byl zrádcem a zasloužil osud, jenž jej stihl. Ne-

znám ani ten osud, ptej se Oribasia. Vím jen, že

ve chvíli, kdy jsem jej plnou dail dftvrou, vítal

pod svým krovem biskupy kesanské, mé nejúhlav-

néjší nepátely a chtl se úastniti spiknutí pod

chrámem Sotie. kde jste udlali ze mne ohavu.

Markus. Kterou též jsi!

Julian. Kterou nejsem. — A co o dívce hovoíš?

Pamaluju se, pišla za mnou oné noci, pišla prosit

za vás, nevím však, co dále s ní se stalo. Však co

tob po tom? Byla juž v Gallii otrokyní a válenou

koistí, ml jsem jako vdce na ni práva. Vina je

vaše, chtli jste ji poktít, oblékli jste ji v bláznovský

šat, který jí byl pkným požehnáním. — Cos mluvil

o kvtu upadlém v koleje vozu vítzova? — Byla

jedním z tch bez viny své i mé. — Ted laskav

odejdi, nech mne, chci pracovat.

Markus. Jako kesan i lovk pišel jsem vykonat

dílo mstitele. Pomni na nesetné životy tch, jež po-

hltil zašité v pytlích Orontes, tch, které zhltily pla-

meny pi kopání základ chrámu v Jerusalem, tch,

již padli za ob nesetným tvým náhoním a jichž

uražené stíny oblétají hlavu tvou a volají o pomstu.

i Julian. Podivný zteštnce! (sioži ruce na prsou
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6 nejvtším klidem). A jsi tak Úpln pesvden, že

vrátí se klid v rozbouenou tvou duši. když mne za-

biješ? — Galileji, jak jsi omezený! Nevíš, co pravil

Markus Aurelius o duši: jak spoutaný v žalái pták

že chce rozbiti úzké míže svého vzení? Pro jsi

mne nezabil, jak jsi pravil, pi práci, kdy nieho ne-

tuše noil jsem unavenou duši v božská zídla velké

filosofie Jamblichovy? Mohl's mít práci mnohem snad-

njší.

Markus. Chtl jsem jen, abys vdl, í rukou

padneš, chtl jsem, by ve chvíli té poslední znla
v sluch tvj jako trouba vného soudu jména tch.

které jsi zavraždil, neb v propas bídy a zoufalství

uvrhnul. Nechtl jsem. aby t zabil jiný, kdo touží

po tvé korun, a tím znesvcuje veliký trest boha.

jenž sven jest dlani mé. Nechtl jsem, aby t lstiv

otrávila chvjící se ruka ženy, bys pil smr nevda
od koho a pro. Ted víš všecko a já jménem Ursula

& Liléz — (vrhne se na Juliana, který mezi jeho eíl ustu-

poval aý. ke zdi, strhnul s ní náhle me a postaví se mu na
odpor )

Julian. Nkdo touží tedy po mé korun? —
Dkuji ti, kesane, tu hájím, život nikoli!

(Vrhnou se na sebe, v tom zazní ryk a poplach v táboe,

rohy a trouby z dálky.)
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Markus. Vzpoura v tvém táboe!

Julian. Nikoli, to jsou Peršané!

(Do stanu vrazí Ammianus Marcellinus a Oribasius s nkolika

Tojiny ; ihned jak uzfí cisafe v zápasu, strhnou ze zadu Marka

k zemi

)

Výstup 3.

Ammianus Marcollinug, Oribasius, pedešlí-

Ammianus. Zrada!

Oribasius. Aj. to IMarlíus, mladá zmije z ple-

mene Ursulova!

Julian. Díky, pátelé! — Ušette ho, neví, co

iní. — Jsme obklopeni Peršany?

Ammianus. Nikoli, ve vojsku vypukla vzpoura.

Nalezly se rozházené listy po táboe, podepsané ke-

sanskými biskupy a svádjící vojsko k odboji. Za

císae v nich se doporuuje. . .

~ Julian. Mj bratr Valentin?

Ammianus. Nikoli, než jsi vykonal prohlídku

tábora, chycen byl tvj píští nástupce — Prokopius.

Julian. Prokopius! — Ó, v spiknutích jsou ke-

sané mistii odjakživa. Držte jej pevné ve vazb a

pi nejbližší píležitosti jej pošlete v poutech do By-
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zance. Tento však jednal se mnou poctivé, bud mu
stejná odplata. Rozvažte a propuste jej I

Ammianus. Ty bys chtl. . .

Oribasius. Vraha? —
Julian. Není vrahem — Má-li co proti mn, aí

to vyídí v poli, kde zuí boj. Trvá li na mém bez-

životí, a se pidá k Peršanm, až se odhodlají k útoku.

Jest pímý muž a vážím si ho.

Markus. U, kletbo má! — Ó, bda!
Oribasius. A Prokopla?

Julian. Nechci ho vidt. Jednejte dle rozkazu.

Dost asu zabral rai ten poctivý vrah. Tob, Oribasie,

svuju potlaení vzpoury v táboe — te chci být

sám.

Markus. Však my se ješt shledáme, císai

!

Julian (kyne mu hrd hlavou). Shledáme! — Od-

vedte jej

!

(Odejdou Ammianug, Oribasius s Markem i vojáci.)

Výstup 4.

Julian (sám). Jak nikdy ped tím jasno v duši

mé! Vím, že co jsem chtl, bylo velké a ryzí. Kdo
tak myslil kdy za lidstvo jako já? A ne v klidu a zá-
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tiši jako mnohý íiloso — ale jako ty, Marku Aurele,

v boji a tváí v tvá smrti a nebezpeí

!

(Zvení je slyšeti hesla stráží sobe z dálky odpovídající.)

O, bdte dále, stojíce na stráži, já rovnž bdím

tu. duše myslící, a hvzdy nad námi také jen bdí,

a tak to jde dál, až kde bozi kryti oblaky se chvjí,

by je nepepa nový nepítel! — Hle, Ammianus!

Výstup 5.

Juliau. Ammianus Marcellinus.

Julian. Nic nestalo se zlého Markovi?

Ammianus. Na hranice táboru byl vyveden dlo

tflio rozkazu a tam propuštn.

Julian. Tak dobe. Splatil jsem kesanm, ím
druhdy v basilice mne Basil obdail. Naše úty jsou

vyrovnány, (v myšlénkách ) Hled!, píteli, v/pomíuám

na rozmluvu naši, když poprvé jsi mne pozdravil

v Byzanci. Jak pravdivé byly vždy tvé myšlénky

o náboženství.

Ammianus. Chtíti a smovati k dobru, to celé

náboženství svtta. Dobe jednat jest mnohem víc

.1. Vrchlický: Julian Apostata. '
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než dobe vit. A když jsi chtl dobro — pak ti

jedno jest, kdo drží váhu lidských osiid, zda Zens

i Ježíš, zda osud neb náhoda. To moje náboženství,

císai, o ostatní se nestarám.

Julian. Máš pravdu. — To staí duchm povzne-

seným, ale dav, lidstvo, to musí míti bohy. Cím jemu

jest dobro? Jaké to hlubiny jsou v myšlénkách!

(Nov('' signály válená a ryk boje, vejde Oribasiiis v plné zbroji.)

Výstup 6.

.Tulian, Ammianus Mavcelliniis, Oribasiiis.

Oribasius. Jsme pepadeni!

Ammianus. 1 , i i, - -o
> Jak, Persane?

Julian. i

Oribasius. Divoký nepedvídaný útok strhl pední

stráže v boj. ,

Julian (chopí me a Štít). Zítra budem', Ammiane.

pokraovat v tchto záhadách. Zdá se mi, že dno-,

pece kapitolu poslední svého díla nedopíšu.

Ammianus. A bez l)riH''ní chceš se vrhnout v boj ?
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Julían. Me brnni jest moje odvaha! — Pojclme!

Ammianus. Mn zdá se, že jitro zainá krvav.

(VMchni odejdou. Ruch boje bližfeí a vzdálenjší. Vystoupí Zoe.)

Výstup 7.

Zoe (sama). ]\larek záhy odešel a eká jist v zá-

loze na ob svou. Chybí-li on, íhá šíp Prokopiv —
.a chybí-li ten, mj jed nesklame. (Vezme pohár stojící

na stole vedle lože) Zde íš, Z které pije, voda v ní,

nuž rychle ! (Vsype tam jed.) Císai, jest dokonáno. Jsi

porastn. ote mj

!

(Kuch váleíný opt -^o blíží, Zoe odejde do pozadí a skryje

se za oponu.)

Výstup 8.

Vstoupl Aiiiraiautis, Oribasiua a vojáci, podporujíce ranného
císae.

.Julian, Animiauus, Oribasius, Zoe (skryta).

Oribasius. o. bda. císa rann a vojsko na

útku I
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Julian. Mýlíš se. — My vítzíme. — Na d-íš

vojsko? Pro jste mne nenechali v poli? — Jsem jen

rann oštpem, nic víc; — zde v játrech to sedí, jdte

jen dále bojovat — za chvíli pijdu zase za vámi.

(Vojáci položí císafe na lože a odejdou.)

Ammianus. Ó, den neblahý!

Julian. Co naíkáš? — To zaátek vítzství —
Ammianus. Jehož ty jsi byl první obtí!

Juiian. Vím, od koho byla ta rána. — Dobe
jste ho vyvedli z mého stanu — ekal na mne. —
Však boj náš byl poctivý. — 6, jaká žííel

Ammianus. Markus byl ihned rozsekán na míst

a zdnpán slony a oi.

Julian. Dej mi pít, píteli! (Ammianus podá mu íSi.)

Však Prokopla držte pevn, sám jej budu soudit po

návratu dom. (Pije.) Tak — dkuju ti . . . (Pije.) ('

)

praví Priscus o duši, Ammiane?
Ammianus. Jest božská, íslo a myšlénka, svítí

do tmy . . .

Juiian (v snni). A dá se dlit?

Ammianus. Jest však celá opt ve všech dílech

svých.

Julian. Pak nemožno jí ublížit. — o, ten žár -

stále vtší a mdloba — chce se mi spát, píteli; jdi

se podívat, jak boj pokroil. — Však díve mi utii
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pot s ela. ta voda více pálí než heje, jakoby v ní

byla zimnice — Tak, nyní jdi, te(T je mi lépe.

(Ammianus odejde, císa klesae v spánek, vystoupl v popedí

Zoe.)

Zoe (zadívá se na císae) Je dokonáno, císai,

8 námi se všemi! Markus zabit — plán Prokopiftv

nezdaen, on jat — co mn zbývá? — Však dobe
tak. Markus zaal a já dílo dokonala Bh rozsoudil,

komu pomsta náleží.

Julian. Tak doheje mi — Ammiane, kdo to

spsobil?

Zoe (velikým hlasem) Dcera Irsulova!

Julian (vztýí se na loži). Kdo mue budí? — Já

snil o velkém vítzství a nyní vidím všady krev a krev

a krev! — Kdo jsi?

Zoe. Dcera Ursulova!

Julian. Zas Ursulus a neustále ("rsulus! — Ty
stíny kolem, co chtjí — a nemám zbran (sahá si po

téie) jen tísku oštpu Markova, tu vytrhnu si z útrob

a vrhnu ti ji i s krví svou v obliej. — Já pece jsem

zvítzil

!

Zoe. Ty nikoli, le Gallilejský, jehož"s proklínal.

Julian. Co Galilejský? — Kdo ho jmenoval? —
Zde stojí I — Ne, jsi pelud, svt je prázdný a prázdná

jsou nebesa ! S mrak se ítí poslední bledé stíny
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<)lynipic)<ých a svt nelituje jich — lhostejn dál valí

se tmou a stínem, jejž vrhá tvj kíž, ó, Kriste! —
Duši je teskno v tom žalái. — Kdo rozbil Iio —
ó, jak mu dkuju!

Zoe. Já, dcera Trsulova!

Julian. Ani tvoje víra svt nespasí ; velcí a dobí

stejn umírají v nm — Jdu za tebou. Marku Aurelc!

(Klesne mrtev na lože.)

Zoe (chytne ilk, /. které pil císa). Zbylo prO mne

dost. — (Pije.) Jdu zeptat se, jak jsi se mnou spo-

kojen, ote a brate mj ! — Jdu za vámi a pijdu

vstíc tob, Prokopie! (Klesne na prahu stanu)

Opona spadne.

5\ XíBífe^^^r v

o. 28, J^
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KABINETNI mifNA.
)bírka nejlepších spis veršem i prosou.

Boposvd vySly tyto svazky:

vaiuk 1. SIhvív. Báse Svatopluka echa. (I-JS stran. Cena
411 ar., ve vkusné vazb 80 kr.

vazek IJ. Povídky Aloisa Jiráska. ást I. Krajanka. — Hejt-
D>au8ká sláva. (176 str.) Cena 56 kr., ve skv. vazb 06 kr.

tzek III. Saloniena. Tragedie v pti distrtch. Napsal Bohumil
Adámek. (196 stran.) Cena tíO kr., ve vkusné vazb zl. 1-—

.

azek IV. Pod Vítkovým Kamenni. Kresba ze Šumavy od
Adolfa Heyduka. (120 gtr.) Cena 40 kr., ve vkusné vazb 80 kr.

vazek V. Malomstské humoresky od Františka Heritesa.
Cásf I. Teta. — Venkovský vzduch. — Popelka. (IfiO stran.) Cena
50 kr., ve vkusLé vazb 90 kr.

íazek VI. Vlny v proudu. Sada básni Elišky K rásnoh o rs ké.
(16u stran.) Cena óo kr., ve vkusné vazb 90 kr.

axek Vil. a Vin. Dagmar Báse Svatopluka echa. (288 str )Cena 90 kr., ve skvostné vazb zl. 1-30.

»iek IX. Feuilletony J ana Liera. (183 str.) Cena 60 kr. ve
skv. vazb 1 zl.

azek X. Hudba v duSi. Eásné Jaroslava Vrchlického
(168 str.) Cena 50 kr., ve skv. vazb 90 kr.

rtzekXI. Milada. Tragedie Vácslava Vlka. (Nové zpracováni )
(!4I str.) Cena .'.O kr., ve skv. vazb 90 kr.

íazek XII. Fr. Coppée: Poesie. Peložil Ladislav Tesa.
(1,6 str.) Cena 6o kr., ve skv. vazb 90 kr.

'Mek XIII Legenda x Erinu. Drama ve 4 jednáních. Napsal
.Julius Zeyer. (81 str.) Cena 30 kr., ve skv vazb 70 kr.

»/ek XIV. Václav z Michalovic. Báse Svatopluka echa
Tetí vydání. (146 str.) Cena 60 kr., ve skv. vazb 'JO kr.

fazek XV. Miniatury od Jakuba Arbesa. (182 str.) Cena 60 kr
ve skv. vazb 1 zl.

razek XVI. Ztišené vlny. Verfie J a n a e r v e n k y. (98 stran )CeL_ 30 kr., ve skv. vazb To kr.

aiek XVII. Vyšehrad. Kruh epických básní od Julia Zeyera
{lil stran.) Cena 80 kr., ve skv. vazbé zl r^O.

.azek XVlll. Maloméstské humoresky od Fr. H e r i t e s a 11
(130 stran.) Cena 44 kr., ve skv. vazb 84 kr.

•»zek XIX. Conliteor . . . Básn J S. Maohara. (180 «tran.>CeDa
64 kr. ,ve skv. vazb zl. :-04.



i«»i

Svazek XX. 'flaryla. Starodávná selanka od AI. Jiráska. (234 sti

Cena 80 kr , ve gkv. vazbo zl. VJO.

Svazek XXI. Libil>iiil hnv. Bohatýrská komedie o tech jeduánlc
od Julia Zeyera. {9:t stra i.) Oeiia .10 kr., ve skvostná vazb
TO kr.

Svazek XXII. Hásnickt' protily fi-aiicouzské. Studie vétSÍ i nien*

Napsal Jaroslav Vrchlický. íJ14 stran. t Cena Cu kr.,

skvostné vazb 1 zl.

Svazek XXIII. Letorosty. Sbírka Vbti Eliaky Krásnohorgk
(160 sir.> Cena ho kr., ve vkusné vazhd 90 kr.

Svazek XXIV. Po tinitýcli stezkíifll. Obrázky, povídky a novellj

Napsal Ladislav Stou pežnickí (128 stran.) Cen
40 kr., ve skvostné vazbé 80 kr.

Svazek XXV. Kvty polni. Básné Aug. Eug. Mužika. (160 stran

Cena 50 kr., ve skv. vdzhé 90 kr.

Svazek XXVI. V Illožinách. Povídka ze severuíoh Cech od Kar(
líny Svótlé. (156 stran.) Cena 50 kr , ve skv. vazbé 90 kr.

Svazek XX II. Na úrodné pdé. Báse Fr. S. Procházk
(88 str ) Cena .30 kr., vo skv. vaeb 70 kr.

Svazek XXVIII. Barevné stepy. Nová prosa Jaroslava Vrcl
lického. (144 str.) Cena 50 kr., ve skv. vazbé 90 kr.

Svazek XXTX. Povídky veršem od Karl a L eg era. (96 stran

Cena 30 kr., ve skv. vazbé "o kr.

Svazek XXX. Ukrajinské dumy. Napsal Edvard Jelfnet
(99 stran.) Cena 30 kr., ve skv. vazbé 70 kr.

Svazek XXXI Nt-kolik pnvidk od Svatopluka ech
(176 sir.) Coua Ou kr., ve skv. vazbé 1 zl.

Svazek XXXII. ('arovná zaliiada. Básn Jaroslava Vrchl
ckého. (1885—1888.) (160 str.) Cena 60 kr., ve skv. vazbé 90 k

V tisku se nalézá:

Svazek XXXlll. : Feuilltony Jana Liera Dii II.

Do daléích svazk jsou uchystány práce od B. Adámka, av
Albieriho, Jak. Arbesa, Jos. Brauna, Svat. echa, Jana ervenkj
J Herbena, Frt. Hentesa, Ig. Hetrnianna, Ad. Heyduka, AI. Jiráski

>.. Jelfuka, B Kamiuského, El. Krásnohorské, Jana Liera, K. Legr

Aug. Eug Mužika, Fi. S. ProchAzky, A. Rouška, Vácsl. fteznlíki

J. V. Sládka, Lad. Stroupcžnického, Kar. Svétlé, M. A. Šimáki
Jt>8efa Štolby, Ladislava Tesae, Vácslava Vlka, Jar. Vrchliokéh

Z. Wintera, Jul. Zeyera a jiných spisovatel.

Objednávky na Kabinetni knihovnu pijímá každé knihki

pectvi jakoi nakladatel:

Knihtiskárna F. Šlmál(a v Praze.



Svazek III.: Vofllií tlružstvo. Veselohra o tech jedná-

ních od Josefa Štolby. (112 stran.) Cena Go kr.

Svazek IV. : Náš pífel IVklúžev. Komedie o pti
jodnáních od Aleksandra J. Palma. Z ruštiny peložil

l)r. Pavel Durdík. (96 stran.) Cena 5o kr.

Svazek V :_ Bez 1)0JP. Drama o tyech jednáních od
M. A. Simáka. (i36 stran.) Cena 5o kr.

Svazek VI.: Heralt. Tragedie o pti djstvích od Bohu-
mila Adámka. (106 stran.) Cena 5o kr.

Svazek VIL: Paní maiorka Drama o pti jednáních.

Napsal Ippolit Spažinský. Z ruštiny peložil Dr. Pavel

Durviík (i 11 st;an.) Cena 5o kr.

Svazek VIII.: Svt zásad. Veselohra o tech jednáních.

Napsal Karel Pippich. (106 str.) Cena 5o kr.

Svazek IX : AU risllt. (Ól rajt.) Veselohra o jednom
Icdnán od Jos. Štolby. — Dcera JeftOVa. Komedie
jednom jednání od Fclixa Cavallottiho. (80 stran.)

I ^ena 40 kr.

^vazek X : Malomstští diplomati. Veselohra o tech
ídnáních. Napsal Josef Štolba. (128 str.) Cena 60 kr.

V tisku se nalézá:

k XI.: Starý i)áll. Komedie o péti jednáních. Na-

~al Aleksander J. Palm.^ Z ruštiny peložil Dr. Pavel

'urdík. — Bílé rže. rta o jednom jednání. Napsal

Felice Gavallotti. Z vlaštiny peložila M. Kalasová.

Objednávky na Repertoir eských divadel pijímá

ádný knihkupec jakož i

Knihtiskárna F. ŠIMÁEK Nakladatelstvo

v Praze, Jerusalemská ul. 11,



Svazek I.: Mistr Jeroným. HistorickS drama o tyech jednídi^
(Provozování ceusnrou zakázáno.) CenA f>0 kr.

Svaznk II : Královna Barbora. Historická tragedie o
jednánfuh. (S podobiznou spisovatelovou.) Cena 60 kr.-

SvazeE in. : Smiitá. lliBtorická drama o tyech jcdnái
Cena 60 kr.

Mmkú Éla Latfislaiia StroupÉicio.

Svazek I,: V pansTíém ófledníku. Obriaek /e.Btacitesk.: <lo.

mácnoBti o jednom déJRW\ Cena 30 kr.
*'"

y -'

Svazek II. : Naši furianti. Obraz ze života v eské ly-

ech déjstvícb. Cena 45 kr.

Svazek III. : Sirotí peníze. Drama o jednom déjgtví. Cena 30 kr.

Dramaticlá iíla k M, ŠÉerta

Svazek I.: Jajl VýraYa. r>rama o jéti déjatvícíi f'

Svazek n. : Láska Raffaelova. Kombedle h t

óO kr.

Objednávky na tyto knihy )'fijiiná kaA<'
jakoJ, i

Knihtigkima F. ŠlMÁCEK KakUdait

T Praze, Jeruealemak^ ni. é. 11.

'Mlllllllllliill iiiiiii'iiiiiií!iiii!iiiii;fii;i!iiiiiiiii











S)

PG
5038
F8J85
1888
c.l
ROBA

PLEASE DO ríOT REMOVE

CARD5 OR SLIPS FROM TH!S POCKlT

UNIVERSITY OF TORONTO UDRARY




